OM PRISVINNEREN
TORE GODAL
Prisen Fangenes Testamente for 2016 tildeles legen
Tore Godal for hans bidrag til å redusere menneskelig
lidelse ved å arbeide for en bedre helse for verdens
fattige.
Prisens hensikt er å gi oppmerksomhet og anerkjennelse til forskere, forfattere og andre
som bruker av sin kunnskap til å bringe kunnskap og viktige debatter ut i offentligheten,
og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap.

invitasjon
LANDESKOGEN
100 ÅR
30. JULI 2016

Fangenes Testamente deles i år ut på Landeskogen Peace Centre. Stedet ble etablert
i 1916 som tuberkulosesanatorium, og feirer i år 100 år. Derfor passer det godt at årets
pris går til en person som har bekjempet menneskelig lidelse med medisinsk forskning
og helsepolitikk.
Gjennom hele sitt yrkesliv som medisiner, forsker og helsepolitiker har Tore Godal
arbeidet utrettelig for en bedre helse for verdens fattige. Med utgangspunkt i sitt yrke
som lege og forsker har han på en unik og effektiv måte bygget broer mellom medisinsk
forskning, internasjonal helsepolitikk og hjelpeoperasjoner. Tore Godal er dermed en
verdig mottaker av Fangenes Testamente.

•
OM FANGENES TESTAMENTE
Det var Tollef Larsson som ga grunnlegger av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen
til Fangenes Testamente. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2.
verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært
om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

• Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?
• Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter?
• Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?

Det første statlege tuberkulosesanatoriet
hvpu-institusjon
flyktningemottak
– og fredssenter!

Leiv Rg Helga Arntzen

ORDFØRAR I BYGLAND

LANDESKOGEN PEACE CENTER

Landeskogen

Landeskogen

100 ÅR

100 ÅR

•
program fredag 29. juli

Tollef Larsson

kl. 16.00 Avreise med Aktive Fredsreiser i buss fra Oslo.
kl. 23.00 Ankomst med mat på Revsnes Hotell, Byglandsfjord.

kl. 15.00 FANGENES TESTAMENTE – PRISUTDELING
Programmet ledes av Vidar Fjeldstad.

•

program lørdag 30. juli
landeskogen 100 år

Åpning ved ordfører Leiv Rygg.
Hanne Sophie Greve

Om Aktive Fredsreiser ved Helga Arntzen.
Hovedtale ved Tore Godal:
”KZ-syndromets relevans for global helse i dag.”
Om Institutt for fredsforsknings (PRIOs) deltagelse,
tidligere prisvinnere og årets tildeling ved Agnete Schjønsby.
Helga Arntzen

Om prisvinneren / Overrekkelsen av prisen.
Prisvinnerens takketale.

Åpning ved Knut A. Austad – leder Landeskogens venner.

Musikalske innslag.

Hovedforedrag:
Landeskogen – sanatoriet, fortellinger ved Halvor Fjermeros.

Festmiddag for inviterte gjester

«Landeskogen 100 år» – bokpresentasjon ved Bjørn Arntzen.
Landeskogen og vyer framover ved Helga Arntzen.

Historie/statutter for prisen ved Tollef Larsson.
Musikalske innslag.

kl. 11.00 Kaféen og utstillingene åpner.
kl. 12.00

program lørdag 30. juli
fangenes testamente

Vidar Fjeldstad

•

Jubileumshilsner – Bygland kommune ved ordfører og andre.

program søndag 31. juli

Kulturinnslag.

kl. 11.00 Fredsgudstjeneste i Årdal kirke, Grendi
ved Gunvor og Åsulv Lande.

Musikalske innslag ved Kulturpatruljen.

kl. 12.00 Søndagsbuffet på Revsnes Hotell.
kl. 13.00 Avreise med buss.

Fra kl. 14.00: Vandring på ”kjærlighetsstien” med Roald Rysstad.
Agnete Schjønsby

