AKTIVE FREDSREISER
AVISEN FOR DEG SOM VERDSETTER REISER MED INNHOLD OG OPPLEVELSER

Hun vil ha
verdensfred !

Bli med på turen
du aldri glemmer!

Helga Arntzen har hele tiden mange
flotte turer på programmet der kunst,
kultur, velvære og det gode liv kommer i
første rekke. Hun har en spesiell bakgrunn - og hun har som sitt motto: Jeg
vil gjerne gjøre verden til et litt bedre
sted.

Side 2

I brødrene
Grimms
fotefar
Dette er turen hvor vi for alvor
skal begi oss av sted på fantasiens
vinger og inn i eventyrenes fargerike verden. Midt i hjertet av
Tyskland skal vi dele de gode
opplevelsene.
Les mer om ”eventyr”turen på side 3.

Aktive Fredsreiser tar deg med til Omaha Beach - stranden
der tusener allierte soldater mistet livet D-dagen 1944.
Gunnar Knudsen fra Larvik opplevde ragnarokket. Han blir
med på turen og forteller om det som skjedde.
Du er velkommen til å melde deg på til denne turen til
Normandie – Paris – tur nr. 870. Påmelding se siste side.

-Etter det jeg nå har sett har jeg blitt mer glad i familien og ser
hvor verdifulle alle i familien er, skriver en elev fra Skien, etter
at hun sammen med sin skoleklasse var med til Auschwitz.
Det blir en sterk og på mange måter en gripende opplevelse å
føle nærhet til det som skjedde i leirene i nazi-Tyskland i årene
1940 - 45. Påmelding se siste side.

Tur til Polen med helse og velvære – kroppspleie – utflukter og sosialt samvær

Ta vare på det gode liv

Hun slapp
unna gasskammeret

UTREISE FRA OSLO OG KRISTIANSAND
Selv om fred og frihet hører til menneskehetens mest sentrale verdier, er det å ha
fred med seg selv også avgjørende for enkeltmenneskets trivsel og velvære. Daglig
leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen,
lanserer på denne filosofiske bakgrunn et
helt nytt reiseopplegg under mottoet
”Ta vare på det gode liv.”
Det siste av Helga Arntzens konsepter er
reiser der kroppspleie, helseaktiviteter og
et meningsfylt sosialt samvær kombineres
med det å oppleve nye land, kulturer og
skikker.
Den første turen arrangeres til
Polen i tiden 7. - 14. sept. Det blir utreise
både fra Oslo og Kristiansand.
Les mer om programmet på side 8

Blanche Major slapp såvidt unna utryddelsesleiren Auschwitz. Hun sier: Det
verste jeg har opplevd etter krigen er påstanden om at gasskamrene var løgn og
jødisk propaganda.

Les Blanche Majors
utrolige historie – side 2.

En annen nyhet er Aktive Fredsreisers
Reiseklubb – med turer bl. a. til Polen,
Tsjekkia,Tyskland, Balkan, De Baltiske
Stater, Frankrike og India.
Mer stoff på side 10

Aktive fredsdager i Risør 14. - 16. juni
www.aktive-fredsreiser.no

Hun slapp unna
Hun driver sitt
Idealistiske reiseselskap gasskammeret
Daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, driver sitt idealistiske reiseselskap fra
Risør. Sammen med gode medarbeidere sender hun sine innleide moderne turistbusser
nedover i Europa – busser med tusenvis av skoleungdommer og reisende i alle aldre som
vil se, høre og oppleve. Turene går innom krigens beryktede konsentrasjonsleirer – bl. a.
Auschwitz. Normandie-kysten besøkes - og man føres tilbake til 1944 og D-dagen. Med
på turene er folk som selv var med – og som forteller. Fred, frihet, menneskeverd er Helga
Arntzen opptatt av. Hun arrangerer Aktive fredsdager der undertonen er: La oss gjøre hva
vi kan for å skape fred i verden! Selv sier hun: Jeg vil gjerne gjøre verden til et litt bedre
sted. Men Helga Arntzen har hele tiden på gang en lang rekke andre turer der kunst, kultur, helse, velvære, det gode liv og sosialt samvær kommer i første rekke.
bare på betingelse av at Jern &
Metall ga henne fritak fra formålsparagrafen at hun måtte ”arbeide for et sosialistisk Norge”. Det
ble voldsom offentlig oppmerksomhet. Hun måtte gi opp - mistet jobben og ble frosset ut.
I dag sier Helga med et smil:
Denne setningen er nå strøket fra
formålsparagrafen.

Denne forretningsgrynderen og
dette foretaksomme menneske
med sin helstøpte fredsfilosofi,
startet Aktive Fredsreiser i 1998.
Hennes utgangspunkt var at vår
tids slektsledd skal se, høre og få
tett innpå livet det grusomme
som skjedde – med den underliggende tanke at dermed vil disse
menneskene gjøre alt hva som
står i deres makt for å hindre at
noe lignende skal kunne gjenta
seg.
Holdningsskapende
Aktive Fredsreiser har også spesialisert seg på forebyggende og
holdningsskapende turer for 10.
klasse i ungdomsskolen.Turen
skal være med på å motvirke rasistiske holdninger, historieforfalskning og gi forståelse for å ta
ansvar for eget liv - uansett utgangspunktet.
Helga Arntzen sier: Det gjelder
å verdsette seg selv og andre
gjennom erkjennelsen av at menneskeverdet er ukrenkelig og at
vi alle har en oppgave som skal
bidra til å gjøre verden litt bedre
for oss alle.
Reiseklubb
-Men turene er lagt opp også
med tanke på godt voksne mennesker?
-Ja, du kan si at i prinsippet passer turene for voksne i alle aldre,
og jeg er litt stolt av den nye reiseklubben som vi har fått til og
som vil representere et aktivt reisemiljø. Jeg håper at riktig mange
vil finne dette tilbudet interessant.
Mange turer
Etter hvert har det blitt hundrevis
av turer. Bare dette året er det
145 grupper og skoler fra hele
Norge som tar plass i en av de
mange bussene som setter kursen mot spennende og interessante reisemål rundt om i
Europa.
Det er stor interesse i alle aldersgrupper, ikke minst hos den
godt voksne befolkning, for begivenheter knyttet til krigsårene.
Helga Arntzen understreker imidlertid at hun vektlegger at alle
som verdsetter opplevelser skal i
Aktive Fredsreisers turprogram
finne en reise de aldri vil glemme.
-Men hvem er du egentlig,
Helga Arntzen?
-Jeg vokste opp i Heidelberg i
Syd-Tyskland. Mine foreldre ble
skilt i 1948 – da var jeg 6 år gammel. Min skolegang fikk jeg i ØstTyskland.Vi lærte at folk i VestEuropa var undertrykt av amerikanerne. Det var forbudt å høre
på vestlige radiosendinger eller
lese noe fra vestlige kilder. Østtyske myndigheter beskyttet oss
mot vestlig propaganda som kun

Daglig leder i Aktive Fritidsreiser, Helga
Arntzen: Når jeg skal ut og reise må jeg
ha en forventning om at noe interessant
og spennende ligger foran meg. Jeg må
føle trygghet på turen og være forvisset
om at noen kan ha omsorg for meg hvis
jeg skulle få behov for det.

hadde til hensikt å undergrave
vårt ”folkedemokrati”.
Kom til Norge
-Du kom til Norge?
-Ja, jeg ble kjent med en norsk
legestudent, giftet meg med ham
og reiste til Norge 20 år gammel.
Jeg fikk tre barn, ble skilt og dermed kom jeg over i en ny livssituasjon. Jeg måtte ta selvstendige
standpunkter og ansvar for mitt
eget liv.
Andre kan fortelle at hun satte
i gang en rekke humanitære lokale foreninger i Risør knyttet til
ideelle organisasjoner, bl. a.
Fremtiden i våre hender, Redd
barna og Amnesty international.
Etter skilsmissen begynte hun
å selge pølser fra en mobil vogn,
en periode drev hun
Stangholmen fyr som havrestaurant. Etter hvert fikk hun sitt eget
gatekjøkken. Hun etablerte et
større videosenter – og i 1992
startet hun opp med bussreisene
til Auschwiz. De erfaringene hun
høstet tok hun med seg da hun i
1998 etablerte Aktive Fredsreiser.
Dro til Afrika
I 1982 reiste Risør-damen til
Afrika – nærmere bestemt til
Gambia. Hun kom til landsbyen
Sutukoba i Vest-Afrika. Her fikk
hun bygget førskole i to landsbyer, medvirket til at 450 kvinner
fikk sine egne hager hvor de dyrket grønnsaker og hvor etter
hvert 11 brønner fungerte. Hun
satte i verk såpeprosjeketer hvor
kvinnene lærer å lage såpe, bygde
helsestasjoner og et bakeri.
Hele tiden har Helga Arntzen
vært engasjert på en rekke områder – og hun sto for en støyt.
Ble frosset ut
Da hun på 80-tallet arbeidet hos
Elektrisk Bureau i Risør ville hun
være med i fagforeningen, men

www.aktive-fredsreiser.no

Priset dame
Helga Arntzen har mottatt en rekke priser for sitt holdningsskapende arbeid, blant annet Fritt
Ords Honnørpris, Zontaprisen,
Hedersbevisningen fra
Foreningen for politiske fanger
1940 –45, og priser både fra Risør
Rotary Klubb og Lions Club
Risør.
Trygghet på reisen
-Men hvorfor skal vi reise med
deg, Helga – det er jo mange flinke turoperatører i dag?
-Helt klart, men det står fast at
Aktive Fredsreiser er noe spesielt. Jeg brenner for å gi vår tids
mennesker muligheten til å se
hvilket ansvar hver enkelt av oss
har for å skape en bedre verden.
-Men samtidig vektlegger du
det gode liv og trygghet på reisen?
-Ja, jeg har jo reist en del i mitt
liv, og jeg legger vekt på trygghet
og sikkerhet. Bussene må være
komfortable, underbringelsen må
også holde mål – og jeg vektlegger god kontakt med reiseansvarlig. Det er viktig at det hele tiden
er med på turen et menneske
man kan henvende seg til. Disse
forhold har vi tatt i betraktning
på våre turer, sier Helga Arntzen.
Hun kan ikke få rost nok alle de
glimrende medarbeidere hun har
med seg – bl. a. reiseledere med
universitets- bakgrunn og andre
som har bred yrkesmessig livserfaring og som stiller opp også
på idealistisk grunnlag.
Mange planer
I en alder av 60 år og med seks
barnebarn skuer Helga Arntzen
inn i fremtiden og filosoferer
over livets mangfold.
-Alle har vi drømmen om ”det
gode liv” om vekst og utvikling –
om å reise mye og se verden, om
å være frisk og ha gode venner
rundt oss.Aktive Fredsreiser ønsker å bidra til at deltakerne kommer et stykke nærmere denne
drømmen.Alle trenger næring og
inspirasjon både til det ytre og indre.Vi må finne fram til en god,
sunn livsstil hvor vi både kan
hygge oss og ha det festlig sammen, samtidig som det enkelte
menneske tar vare på seg selv.
Livet er jo egentlig så rikt – og gir
oss så utrolig mange gledelige og
meningsfylte opplevelsesmuligheter, sier Helga Arnzen med
overbevisning.
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Blanche Major er Aktive
Fredsreisers høye beskytter.
Hennes historie er dramatisk, og
datoen 7. juli 1944 er for alltid
risset inn i hennes hukommelse.
Da ankom hun – nygift og 19
år gammel – til utryddelsesleiren AuschWitz II Birkenau.
Sammen med henne kom 3.400
andre jøder – deriblant 34 av
hennes nærmeste slektninger.
Den yngste var fem år og de eldste var hennes bestemødre på
82 og 92 år. (Mannen hennes
ble få dager etter bryllupet
sendt til en annen tvangsarbeidsleir.)
Om sitt første møte med
Auschwitz forteller Blanche:
”Jeg husker den gule røyken
som steg opp fra skorsteinene.
Overalt var det brakker.Vi visste
ikke hvor vi var.

Dr. Mengele sendte
henne til venstre
Jeg husker at jeg så mor i kaoset. Og jeg husker den flotte,
høye mannen i ridestøvler, som
foretok utvelgelsen. Han kommanderte meg og min søster til
venstre for å arbeide. Senere fikk
jeg vite hvem han var: Dr. Josef
Mengele – SS-legen som gjennomførte de uhyggelige eksperimentene med mennesker, både
barn og voksne.
Av de 35 medlemmene i
Blanch’s familie var det bare hun
og søsteren som ble kommandert til venstre – de andre gikk
til høyre – rett i gasskammeret..
”Vi ble fortalt at de skulle til
rekreasjon. Jeg husker godt en
venninne av meg som gikk med
sitt ett år gamle barn i døden
den dagen. Intetanende gikk
hun ned trappen og visste ikke
at i løpet av 15 minutter ville
både hun og den lille være
døde.
Vi som skulle arbeide, ble
først avkledd og barbert over
hele kroppen. Søsteren min og
jeg sov i brakker med jordgulv i
syv uker,” forteller hun.
Slavearbeidere
Så ble de sendt som slavearbeidere til Europas største ammunisjonsfabrikk i Stadt Allendorf,
mellom Kassel og Marburg. Her
var de to av 17.500 slaver som
jobbet der. Hver dag i sju måneder monterte Blanche bomber
12 timer daglig. Da fabrikken ble
evakuert 27. mars 1945 klarte
hun i kaoset som oppsto, å røm-

Det var her – ved enden av jernbanesporet i Auschwitz ll Birkenau at reisen
sluttet for over 1,5 mill. mennesker.

Blanche Major mistet sin familie i
gasskammeret, men har likevel et håp
for framtiden.

me sammen med søsteren sin
og fire andre venninner. De neste to døgnene klarte de å gjemme seg i skogen inntil de ble
møtt av amerikanske soldater.
Vet ikke om jeg gråt
”Like etter at vi ble satt fri, levde
vi i en slags gledesrus over at vi
var i live. En dag kom folk med
lister over jøder som hadde
overlevd krigen. Min mann –
Georg – sto på lista og to av
mine fettere. Ingen av de andre i
familien. De var alle hensynsløst
drept av naziregimet.. Dette øyeblikket er visket ut av hukommelsen. Ikke spør om hvordan
jeg reagerte da – jeg husker det
ikke. Jeg vet ikke om jeg gråt.
Norge hadde forpliktet seg til
å ta imot et lite antall jøder etter
krigen, og det var tilfeldigheter
som gjorde at den lille familien
Major havnet her i 1946.
Det verste jeg har opplevd etter krigen, er påstandene om at
gasskamrene var løgn og jødisk
propaganda. Når høyt utdannede, akademiske mennesker sier
noe sånt, så virker det troverdig
på de som ikke vet. Selv om jeg
iblant føler meg maktesløs og
blir overveldet av raseri og håpløshet, kan jeg ikke la revisjonistenes og rasistenes påstander bli
stående ubesvart. Om noen få år
er alle vi som opplevde konsentrasjonsleirenes skrekkregime
på kroppen borte. Derfor er det
så viktig at vi som klarer det, forteller hva som egentlig skjedde,
sier Blanche.
Hvordan var det å komme tilbake til Auschwitz som tidsvitne?
”Det var vondt og det var
sterkt. Men samtidig så har det
også gitt håp. Det er vondt fordi
dette stedet er min familie og
mine venners gravplass. Det er
vondt fordi jeg ikke forstår hvordan det kunne skje. Men det gir
meg et håp når jeg ser reaksjonen hos ungdommen. Når de er
der, forstår de. De har lest bøker
og de har sett filmer, men det er
først når de er der, at de forstår.
Vi kan ikke gjøre noe med fortiden. Men jeg er overbevist om
at vi kan gjøre noe med fremtiden, sier Blanche Major.

Aktive Fredsreisers reiseklubb
Våre sommerturer har hele tiden
hatt en trofast ”reiseklubb” som
har vært med på våre forskjellige
reiser rundt om i Europa. Og hele
tiden har vi opplevd at ”reiseklubben” har blitt utvidet med
nye reiseglade mennesker.Venner
snakker med hverandre. Og parallelt med dette har vi fått spørsmålet om nye turer. Nå setter vi i
gang!
Det å være med i Aktive
Fredsreisers Reiseklubb er helt
frivilllig og kostnadsfritt. Men
medlemmene vil tre ganger i året
få tilsendt vårt nyhetsskriv hvor
de vil finne en rekke gode tur- og
reisetilbud. Det være seg alt fra
en dagstur til interessante reisemål i vårt nære miljø til spennende flerdagersturer rundt om i
Europa.
Nye perspektiver
Felles for alle våre turer er at de
skal være med på å tilføre oss

noe verdifullt og gi oss nye perspektiver på livets forskjellige sider. Det å reise sammen med andre på tur oppleves av mange
som betryggende. Det å føle det
sosiale fellesskapet, dele opplevelsene sammen med andre og
samtidig knytte nye kontakter, er
en mental vitamininnsprøytning.
Vi mennesker er som regel nysgjerrige av natur, og mange opplever nettopp dette med å reise
som en videreutvikling i livet.
Her får man god anledning til å
dele spennende opplevelser, oppdage historien, få med det som
skjer rundt oss, og samtidig få et
glimt av fremtidens Europa.
I likhet med våre holdningsskapende tematurer for skoleungdom, så vil også turene i reiseklubben være meningsfylte og ha
temaer som er med på å gjøre vår
hverdag positiv og innholdsrik.
Kunst, historie,
kultur og helse
Gjennom flere års reisevirksomhet har vi samlet verdifull erfaring og knyttet til oss seriøse og
gode samarbeidspartnere rundt
om i Europa.
Vi håndplukker våre reiseledere til de forskjellige turene og vi
legger stor vekt på at turen skal
ha høyt faglig nivå. I samarbeid
med andre turoperatører, busselskaper og fergeselskaper vil i tiden framover produsere en lang
rekke nye turopplegg. Og felles
for dem alle er gunstig pris og
høy kvalitet.
Helse og velvære hører sammen, og det vil vi kombinere på
en positiv måte med nye reiseopplevelser.

Reiseleder i Aktive Fredsreiser, Oddvar
Schjølberg, har hånd om den nye reiseklubben. Han har erfaring og innsikt i
alle spørsmål knyttet til turvirksomhet
på profesjonelt nivå.

Kultur og historie er uløselig
knyttet sammen med kunst.
Derfor ønsker vi også å ha slike
innslag på spesialturene våre. Og

I brødrene
Grimms fotefar
Dette er turen hvor vi for alvor
skal ta på oss fantasiens vinger og
bevege oss inn i eventyrenes fargerike verden. Midt i hjertet av
Tyskland skal vi i felleskap dele
de gode opplevelsene.Vi skal utforske noen av landets flotteste
naturpanoramaer, og vi skal besøke sjarmerende byer som har beholdt sitt særpreg og ikke minst
sin sjel.
Og når vi nevner byer som
Celle, Heidelberg, Rüdesheim,
Bremen og Kassel – forstår du at
de alle er verd et besøk.
Fra Kassel og brødrene Grimm
skal vi trekke paralleller til Norge,
og vi skal besøke kulturbyen
Hameln som har blitt verdenskjent for sagnet fra 1284 da byens
barn forsvant sammen med den
berømte eller beryktede
Rottefangeren.
Underveis passerer vi Baron
von Münchhausens hjemtrakter,
og vi må selvfølgelig ta for oss
noen av denne skrønemakerens
mange merkelige opplevelser. Og
for dem som måtte være i tvil –
mannen har virkelig levd, og han
var tysk adelsgutt.
Borger, slott og vinmarker
Rhindalen har en god klang i

nordmenns ører, og den er selvfølgelig med i reiseprogrammet. Her
ligger de små sjarmerende byene
som perler på en snor, og borger
og slott klorer seg fast oppe i åssidene sammen med de tallrike vinmarkene.
Vi skal bo to netter på vidkjente Hotell Lindenwirt i Rüdesheim
og foreta utfluktene herfra. Både
med båttur på Rhinen og besøk
hos en vinprodusent.
Hansabyen Bremen hører også
med blant de tyske kulturperlene.
Den er en arkitektonisk perle og
herfra kan vi trekke trådene hjem
til Norge. Og selvfølgelig skal vi
besøke byen den siste dagen vi er
i Tyskland.
Mye kunne vært både skrevet
og sagt om denne spesialturen,
men vi skal unne deg gleden av
selv å få oppdage alle de gode
opplevelsene som venter på
deg.Her har vi samlet geografi,
kunst, kultur og historie i en tur ”Eventyrreisen i brødrene
Grimms fotspor”. Her forener vi
eventyrenes verden med dagens
moderne Europa, og samtidig
trekker vi paralleller til vårt hjemlige Norge.
Turen som er på 9 dager har utreise lørdag 22. juni.

www.aktive-fredsreiser.no

Fornøyde deltakere på en av våre spesialturer.

for tiden planlegges en reise i
Provence hvor vi blant annet skal
følge i Vincent van Goghs fotefar.

Dette året har vi flere spesialturer på programmet vårt og i denne avisen kan du lese mer om fle-

re av dem. Kanskje nettopp en av
disse turene er det som du kunne
tenke deg å bli med på?

❒ Undertegnede ønsker å bli medlem i Aktive Fredsreisers Reiseklubb.
Medlemskapet er gratis og helt uforpliktende.
❒ Vi ønsker mer informasjon om følgende turer: (Se siste side)
Navn:

...........................................................................................................

Adresse:
Postnr.:
Telefon:

.......................................................................................................

.. .......... ..........

Sted:

............................................................................

Svarslipp sendes
Aktive Fredsreiser
Boks 19, 4951 Risør

.........................................................................................................

Bridge of Friendship – et
nytt og spennende Balkan
Ordet Balkan gir mange forskjellige assosiasjoner hos oss. Noen
forbinder ordet med krig, og undertrykkelse, andre har svært
gode minner fra en spennende
del av Europa. De siste årenes nyhetsbilde har vært negativt, men
heldigvis – nå er trenden snudd,
og vi vil møte et Balkan som tar
imot oss med åpne armer, og som
ønsker oss velkommen til 9 spennende og innholdsrike dager.
Spekket med flotte opplevelser
og her er noen av ingrediensene
som inngår i turen:
Vi reiser med fly fra Oslo til
Budapest og herfra videre med
buss Zagreb. Og her starter opplevelsene for fullt.Vi blir med vår lokalguide på en runde i byen og
besøker bl.a. det norske instituttet
m.m.
Fra Zagreb fortsetter turen til
velkjente Banja Luka i Bosnia
Hercegovina. Her besøker vi bl.a.
skolen som er med i programmet
”Education for Peace”.
Mostar er et velkjent navn fra
nyhetsbildet – ikke minst på
grunn av den berømte broen fra
1566 som ble ødelagt under siste
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krig. Sarajevo står selvfølgelig
også på programmet. Byen som er
kjent fra sommerolympiaden
1984, og det var her 1. verdenskrig startet, mens gamlebyen er
kjent fra ottomanske perioden.
Men turen er spekket med
mange flere opplevelser, og etter
et besøk i byen Gornij Milanovac
hvor vi finner ”det norske Huset”
som er bygd i halvt drage- og
halvt serberstil på 80-tallet, fortsetter vi til hovedstaden Beograd.
Utflukter med lokalguide som inkluderer besøk på Universitet og i
Norsk - Jugoslavisk venneforening, Saga Språkskole m.m.
Et besøk i det gamle, sjarmerende bohemstrøket ”Skadarlilja” er
en positiv opplevelse, med stemningsfulle kafeer hvor det synges
gamle folkesanger rundt bordene
mens man nyter en velsmakende
middag.
Når vi neste dag besøker Novi
Sad får vi plutselig vår egen tid
ubehagelig tett inn på oss. Fra
Petrovardin-borgen kan vi skue ut
over de mange broene som ble
ødelagt under Natos bombing i
1999. Dette var noen korte stik-

kord fra et innholdsrik turopplegg – kontakt oss for mer informasjon.
Denne spesialturen er et pilotprosjekt, og den kan gjennomføres med både buss og fly, og den
vil passe godt også for grupper
og videregående skoler.Ta kontakt for nærmere informasjon og
pris.

Bli med til Baltikum – opplevelsene står i kø

Denne turen møter du Roman og
Krystina Grzegorek. Som liten gutt ble
Roman sammen med sin mor ført til en
av Stalins arbeidsleirer.

Korshøyden er nærmest å betrakte
som et valfartssted

Synsinntrykkene og opplevelsene står i kø og iblant i stor kontrast til hverandre. Som for eksempel besøket i klosteret Heiligen
Linde og deretter Ulveskansen – Hitlers enorme bunkersanlegg

De baltiske stater er for mange
upløyd mark, og de som blir med
oss på denne spennende turen
vil ganske raskt oppleve en del
av Europa som er i rask forandring. På godt og vondt.Vi opplever kontrastene i de forskjellige
epokene i vår brokete historie.Vi
starter i Polen hvor vi besøker
Solidaritetsmonumentet i
Gdansk samme dag som vi får
anledning til å se nærmere på
den staselige korsridderborgen i
Malbork. Det blir besøk i klosteret Heiligen Linde med sin vidkjente orgelkonsert samme dag
som vi besøker Ulveskansen –
Hitlers enorme bunkersanlegg.
Samme dag ankommer vi

Litauen og Vilnius.
Her står opplevelsene nærmest i kø. Ikke minst når vi besøker den gamle hovedstaden
Trakai med slottet og gamlebyen.
Vi besøker Kaunas og det spesielle ”Korsfjellet” før vi passerer
over grensen til Latvia og ankommer Riga.
Her er et byrundtur med lokalguide, og selvfølgelig et besøk på
det store friluftsmuseet.
Deretter settes kursen mot
Estland og Tallin, hvor nye spennende opplevelser venter på oss.
Et spennende tidsvitne
Med på denne turen er også
polskfødte Roman Grzegorek,

bosatt i Norge. Som liten gutt ble
han sammen med sin mor forvist
fra Polen til en russisk arbeidsleir
ute på de øde steppene, etter at
hans far var blitt drept.
Denne turen følger i noen av
hans fotspor, og vi kan garantere
turdeltakerne at de får del i en
utrolig dramatisk og spennende
historie – fra et tidligere ØstEuropa der menneskerettighetene ble helt tilsidesatt – også for
en liten forsvarsløs gutt.
Turen er på 10 dager og det er
avreise fredag 12. juli 2002
Kjeld Jørgensen er reiseleder
på Baltikum-turen. Han har
mange års erfaring når det gjelder Øst-Europa, og han har i

Det gamle slottet i Trakai er vel verd et besøk

mange år kjørt som både sjåfør
og reiseleder rundt om i Europa.
I dag er han drivkraften bak Nor
Disk Busstransport, og i tillegg
har han vært tilknyttet Aktive
Fredsreiser siden starten.

Tur nr. 871: Baltikum
11 dager
27. juli - 6. aug. 2002
Kr 7.290.- pr person
Påmelding: Se siste side

Krakow - en pulserende by - med fortidens farger og prakt!
Det å rusle i Krakows gater og se det yrende folkelivet er
en opplevelse for seg selv. Her har du et menneskegalleri så
interessant at man kan sitte i timevis og studere folkelivet.
Og det er ikke det minste rart at mange filmregissør ønsker å spille inn sine filmer nettopp i Krakow. Steven
Spielberg brukte den jødiske bydelen Kazimiers som åsted
for sin film Schindlers liste”
Denne sommerturen er ganske
lik det opplegget vi kjører for
skoleklasser. Her ønsker vi å sette
fokus på hvor viktig det er at vi
lærer av historien slik at ikke de
negative tingene skal gjenta seg.
Derfor tar vi med oss begge deler
på denne turen.Vi ser tilbake på
et dystert kapittel i Europas historie når vi besøker noen av naziregimets konsentrasjonsleire:
Auschwitz-Birkenau,
Sachsenhausen og Ravensbrück.
Med egne øyne kan vi se hvordan
det går når menneskerettighetene blir krenket og menneskeverdet blir trampet ned.
Men vi vil også vise deltakerne
den positive siden av historien –
arkitektur, kunst og kultur.

kort Wavelslottet med sin staselige katedral og Mariakirken som
troner oppe på markedsplassen.
Her aner vi historiens vingeslag
og skimter fortidens gull, farger
og prakt.
Byen har klart å beholde sin
sjarme og særpreg. Og den er
som vi skrev tidligere – et smykkeskrin, fylt opp av glitrende skatter. Klare til å oppdages. Nevnes
må også Saltgruvene som er en
av de mest kjente turistattraksjonene i Polen. Besøket her er en

manifestasjon på hvor kreative vi
mennesker kan være, og hva det
kan føre til når vi lar denne positive kraften få slippe til.
Verdensmetropolen Berlin
Om Berlin er det skrevet uttalige
bøker, og det er laget mange filmer som ganske sikkert har skjerpet reiselysten. På denne turen
skal du selv få oppleve hav denne
verdensmetropolen har å by på.
Byen har etter krigen reist seg
som fugl Fønix av asken, og etter
at Muren ble revet i 1989 har store deler av den gjennomgått en
total forandring.Vi møter en storby som på mange måter fortsatt
er i støpeskjeen, og hvor innbyggerne også har måttet betale en
pris for sin frihet.
Denne turen er på 8 dager og
utreisedatoen er lørdag 20. juli.

Smykkeskrinet Krakow
Alle byer har sine ”smykkeskrin”
Krakow kan varte opp med
mange flotte perler.Vi nevner
Tur nr. 872:

Krakow - Berlin
8 dager
20. - 27. juli 2002
Kr 4.490.- pr person
Påmelding: Se siste side

Det sosiale samværet på turen er av stor verdi. Mennesker møtes og nye bekjentskaper
oppstår.

www.aktive-fredsreiser.no

Mariakirken med sine to tårn kneiser majestetisk sentralt plassert på markedsplassen.

Det vi gjør er en dråpe i havet. Men havet ville ha vært mindre uten den manglende dråpen. Mor Theresa
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Fem europeiske hovedsteder på samme tur
Denne 12-dagers opplevelsesturen bringer deg til fem av de historiske byene i Europa: Krakow –
Budapest – Wien - Praha og
Berlin.
I komfortabel turbuss har vi avreise fra Oslo onsdag 10. juli og
via ystad kommer vi neste dag i
land i den polske byen
Swinoujscie. Og nå skal vi på oppdagerferd i et land som på mange
måter er i støpeskjeen. Fra å være
kommuniststyrt er det innført demokrati – takket vare Solidaritet –
og landet har blitt med i Nato og
tar nå også sikte på EU. Og det er
mangt å mye vi skal studere nærmere under oppholdet vårt.
I Oscar Schindlers Kazimierz
Under besøket i Krakow benytter
vi også anledningen til å besøke
utryddelsesleiren
Auschwitz/Birkenau hvor vi blir
guidet rundt. Men vi gir også rom
for det positive og hyggelig. Ikke
minst når vi drar til Krakows jø-

diske bydel – Kazimierz – kjent
fra filmen Schindlers Liste. Her
skal vi spise på en trivelig restaurant og samtidig lytte til spennende konsert.Vi besøker også de
kjente saltgruvene i Wielizca og
vi skal få med oss en vaskekte
Folklorekveld.
Via vintersportsstedet
Zakopane reiser vi til Budapest,
hvor vi skal overnatte på Hotell
Eben.At denne byen er både vakker og interessant forstår vi når vi
blir med på utflukt sammen med
vår guide.
Praha - Den magiske byen
På veien til Praha besøker vi også
musikkbyen Wien hvor vi tar oss
tid til byrundtur.
Praha har fått betegnelsen ”Alle
byers mor”, og den svarer så absolutt til betegnelsen der den ligger
ved elva Moldau, stappfull av skatter. Rundt regnet kan byen by på
over 1.700 kulturskatter, og vi
skal besøke noen av dem: Det asPraha kan oppvise en rekke interessante bygninger – ikke minst i området ved Rådhusplassen.

tronomiske uret i gamlebyen,
Karlsbrua, Jødekvarteret, Prahaborgen og St.Vituskatedralen – for
å nevne noe.
Under oppholdet i Tsjekkia benytter vi også anledningen til besøke Lidice. 10 juni i år er det 60
år siden denne lille byen totalt ble
utslettet etter attentatet på
Reinhard Heydrich. Under markeringen av denne groteske ugjerningen vil det også være en rekke
representanter fra Norge, nærmere bestemt fra Telavåg som opplevde det samme.

Ingen forblir uberørt når vi står ved monumentet over barna fra Lidice. 82 uskyldige
barn fra 1 – 16 år ble gasset i hjel av naziregimet i juni 1942. I dag er det reist et
minnesmerke over disse barna, og det unike monumentet er laget etter et fotografi som
ble tatt av barna i byen, kort tid før ugjerningen skjedde. Kunstnerinnen Marie
Uchytilovas ønske med monumentet er at vi aldri må glemme: ”Barnas rett til liv ”

Nordens Florens
På vei mot vår neste destinasjon –
Berlin vil vi også kjøre forbi
Gettoen i Terezienstadt, og likeså
den historiske byen Dresden. Fra
å være nestet utslettet etter de alliertes bombing natten mellom

13. og 14. februar 1945, har den
reist seg som Fugl Fønix av asken,
og fremstår nå som en av verdens
vakreste barokkbyer – med tilnavnet ”Florens ved Elbe”. Den er
også regnet for å være en av verdens fremste kunstbyer takket
være kunstsamlingene i
Zwingerslottet.
Berlin og dens severdigheter
Berlin – Tysklands hovedstad –
skal oppleves. Her blir det guidet
sightseeing hvor vi tar for oss flere av byens severdigheter. Her kan
nevnes Brandeburger Tor, den nye
Riksdagsbygningen, Domkirken,
Bebels plass, og ikke å forglemme
den nye Potzdamer Plass.
På vei fra Berlin til Swinoujscie
besøker vi også de to konsentrasjonsleirene Sachsenhausen og
Ravensbrück. I Sachsenhausen var

det over 2.400 norske menn som
satt fengslet, og i Ravensbrück
som var en ren kvinneleir satt
drøyt 100 norske kvinner fengslet
av naziregimet.
Det ville ikke bli spalteplass
nok dersom vi i detalj skulle beskrive denne turen, men som du
ganske sikkert forstår så er denne
turen svært innholdsrik, og den
byr på en rekke interessante elementer. Og du skal selv få gleden
av å oppdage dem.
Tur nr. 937:

Krakow - Budapest Praha Berlin
12 dager
10. - 21 juli 2002
Kr 7.390.- pr person
Påmelding: Se siste side

Vi besøker tre av de
Store kulturbyene
På denne turen besøker vi tre
av de store kulturbyene i Europa.
De har mange ting til felles, men
det er også mange ting som skiller
dem fra hverandre, og som gjør at
dette vil bli et spennende streiftog inn i gårsdagens – dagens og
morgendagens Europa.
Alle byene har på forskjellige
måter skrevet seg inn i vår bevissthet, og nå skal vi ut og oppdage kanskje nye sider ved Krakow
– Praha og Berlin.
Allerede den andre reisedagen
ankommer vi havnebyen Gdynia
og ganske snart er vi i Gdansk –
byen hvor annen verdenskrig startet ved Westerplatte. Men byen
skrev seg også inn i verdenshistorien da skipselektrikeren Lech
Walesa stilte seg opp på barrikadene på Leninverftet og startet
kampen for demokratiet. Den utviklingen han startet førte ham til
presidentstolen i landet, og noen
år senere til Berlinmurens fall i
1989. Dette vil vår reiseleder fortelle dere mye om underveis.
Krakow må oppleves
Det å beskrive Krakow er ikke

noen enkel sak, for byen må oppleves. Og opplevelsene står i kø.
Det er en førsterangs kulturby
som byr gjestene velkommen, enten man foretrekker å rusle rundt
på Wawelslottet, eller på den markedsplassen med sitt fargerike folkeliv. Eller kanskje man i stedet foretrekker å ta Mariakirken og det
berømte alterbildet i nærmere
øyesyn.Andre igjen foretrekker
kan hende å sjekke opp litt av utvalget i noen av de mange krystallbutikkene, å se nærmere på de
kunstferdige glassproduktene. Og
man kan jo også sikre seg krystall
for en rimelig penge.
Under oppholdet i Krakow blir
det også anledningen til å være
med til Auschwitz/Birkenau hvor
vi får et innblikk i et av de mørkeste kapitler i vårt kontinents
historie.
Kulturskatter under jorden
Men vi skal også besøke saltgruvene å se hva gruvearbeiderne har
skapt av kulturskatter under jorden. Gruvene og de kostelige
kunstverkene står i dag på
UNESCOs liste over bevaringsver-

dige kulturminnesmerker.
Med til trekløveret hører også
en annen kulturby – Praha. Lik en
magisk by har den en uforklarlig
tiltrekningskraft på oss. Og det er
en by man gjerne reiser tilbake til
flere ganger.
Her skal vi forøvrig bo både
komfortabelt og spesielt på en av
elvebåtene som er gjort om til et
flytende hotell.
Pavel Stransky
I Praha vil vi også få et møte med
Pavel Stransky. Han har en usedvanlig spennende bakgrunn. Han
ble sendt som fange fra leiren i
Tterezienstadt til
Auschwitz/Birkenau. På grunn av
sin bakgrunn fikk han jobbe som
lærer i barnebrakka i den tsjekkiske ”familie-leiren” i Auschwitz
Birkenau. Stransky gjorde en stor
innsats for å forbedre barnas situasjon, og i Praha vil vi få møte denne sympatiske eldre mannen.
Etter to netter i Praha settes
kursen nordover igjen – mot
Berlin. Her venter nye og interessante opplevelser på oss.
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De mange gatemusikantene er med på å sette sitt preg på b yen, og de tryller fram de
flotteste musikkstykker.

Gamle tradisjoner og ny
arkitektur hånd i hånd
I løpet av de tre siste årene har
store deler av det tidligere ØstBerlin blitt totalt renovert og forandret.Arkitekter fra alle verdens
kanter har fått omtrent fritt spillerom og dermed har de skapt bygninger som er både spesielle og
unike. Her går gamle tradisjoner
hånd i hånd med moderne arkitektur, og dermed har det oppstått spennende konstellasjoner.
Og det vil vi se på nært hold når
vi legger ut på vår bysightseeing.
Returen går via Sachsenhausen
og Ravensbrück opp til
Swinoujscie. Det blir en norskguidet omvisning i begge disse leire-

ne før vi passerer grensen inn i
Polen igjen. Dersom tiden strekker til legger vi også opp til et besøk på det spesielle grensemarkedet, hvor man kan sikre seg alt fra
røkt ål til det flotteste porselen.
Turen er på 10 dager og det er
utreise fra Oslo lørdag 29. juni.
Tur nr. 873:

Krakow Praha - Berlin
10 dager
29. juni - 8 juli 2002
Kr 6.490.- pr person
Påmelding: Se siste side

Fra D-dagen på Normandiekysten
til Paris – Europas kulturby nr. 1

Gunnar Knudsen tilbake på Omaha Beach 57 år etter invasjonen. På den amerikanske krigskirkegården ved Omaha Beach står
de hvite korsene tett i tett som et taust minne om det dystre kapitlet i Europas historie.

En av de turene som har vakt stor
interesse blant våre deltakere er
turen til Normandiekysten og
Paris. Her tar vi for oss et viktig
vendepunkt i Europas historie, og
med på turen er vårt tidsvitne
Gunnar Knudsen – en av dem
som var i første rekke på Omaha
Beach på den dramatiske D-dagen
6. juni 1944. Gunnar var bare 23
år gammel da han sto på dekket

av det lille lasteskipet Skarv, og så
rundt 20.000 amerikanske soldater bli sprengt i luften. Han hadde
bare 2 år tidligere opplevd en dramatisk torpedering i Middelhavet,
og han var nå sikker på at hans
dager ville ende på Omaha Beach.
Men Gunnar klarte seg, og selv
om de ukene han tilbrakte på
Omaha Beach har satt sine tydelige spor, så har han likevel bearbei-

det opplevelsene sine, og reiser
nå som et aktivt tidsvitne.
For Gunnar er det viktig å få
fram de faktiske forhold, uten at
det skal frambringe hat. Ikke sette
for sterkt fokus på det som har
vært, men heller se framover med
optimisme og bruke sine kreative
evner til å bygge broer av vennskap og toleranse mennesker
imellom.

De fleste – som ikke har vært der – vil gjerne en tur til Paris. Og de som har vært der
– vil gjerne oppleve verdensbyen en gang til.

På denne turen skal vi besøke
verdens største fredsmuseum i
Caen – ”Memorial”, vi skal besøke
Solkongen Ludvig XIV’s slott i
Versailles, middelalderbyen Celle,
og ikke å forglemme Brussel.
Dagens moderne Europa med sin
kunst, kultur og ikke minst arkitektur opplever vi når vi på den
samme turen bor noen netter i
Paris.

Tur nr. 870:

Normandie – Paris
10 dager
12. - 21. juli 2002
Kr 6.290.- pr person
Påmelding: Se siste side

«Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred»
Med menneskerettighetene i
Fokus legger vi ut på en helt ny
og spennende spesialtur.Turen er
et samarbeidsprosjekt mellom
Aktive Fredsreiser og Amnesty
Risør og det vil bli satt opp to busser. Aktive Fredsreiser vil bli representert med Helga Arntzen og
Oddvar Schjølberg som reiseledere.
I sitt dikt ”Til ungdommen”
skrev Nordahl Grieg: ”Skaper vi
menneskeverd, skaper vi fred.” Og

det er nettopp dette med menneskeverdet og menneskerettighetene som vil være det sentrale på
denne turen som har utreise fra
Oslo 29. oktober.
Turen er på åtte dager og den
vil følge samme opplegg som våre
tematurer for skoleungdom, men
på denne turen vil programmet
bli utvidet til å omfatte en rekke
nye temaer.
For å bringe den rette balansen
inn i turopplegg vil vi ha med oss

to tidsvitner. En fra Aktive
Fredsreiser som har sittet i naziregimets konsentrasjonsleir under
annen verdenskrig og fått føle nazismens undertrykkelse på kroppen – Tollef Larsson. Han er sterkt
engasjert i arbeidet med å få dagens generasjon til å motarbeide
nynazisme og rasisme.
Fra Amnesty kommer det også
en representant som har fått føle
vår tids undertrykkelse.
Denne turen er et pilotprosjekt

og vil by på en rekke interessante
innslag, bl.a. vil Tollef Larsson redegjøre for intensjonen med
”Fangenes Testamente”, og hva
som er bakgrunnen for dette.
Tidsvitnet fra Amnesty vil fortelle
om sin egen opplevelse og hvordan menneskerettighetene blir tilsidesatt – selv i moderne og opplyste stater.

Tur nr. 982:

Menneskerettighetene i fokus
8 dager
29. okt. - 15. nov. 2002
Kr 3.790.- pr person
Påmelding: Se siste side

I Bachs og Martin Luthers fotspor
Dette er en spesiell reise i det tidligere DDR, og vi gjør oss bedre
kjent med flere av Tysklands mest
framtredene personligheter:
Reformatoren Martin Luther og
komponistene Johann Sebastian
Bach,Wagner og Händel. Men
Goethe, Liszt, Schiller, Nietzske og
Thomas mann er også solide navn
som har satt sitt preg på vår historie både som forfattere og filosofer.
Mange av Tysklands mest kjente
steder skal besøkes og vi kan jo
nevne noen godbiter:Weimar –
Tysklands kulturelle sentrum
gjennom flere hundre år, Erfurt –
Thüringens hovedstad, Leipzig

hvor Bach komponerte bl.a.
Juleoratoriet, Eisenach – Luthers
fødeby, Halle – komponisten
Händels fødeby og Wittenberg
hvor Luther slo opp sine revolusjonerende 95 teser – for å nevne
noen. Dette er alle byer som har
hatt stor betydning for utviklingen av tysk og europeisk historie.
Og på denne turen får vi et interessant møte med dem.
Turen er en reise i så vel litteraturens som musikkens verden, og
i løpet av disse 7 dagene vil vi
selvfølgelig også få lytte til noe av
komponistenes musikalske verk.
Turen kjøres med komfortabel
turbuss, og vi kan nyte utsikten

www.aktive-fredsreiser.no

fra bussens panoramavinduer og
overlate kjøringen til dyktige sjåfører

Tur nr. 988:

I Bachs og
Luthers fotspor
7 dager 6. - 12. okt. 2002
Inkl. i prisen: Bussreisen,
Egen reiseleder, Ferge tur/retur m/dbl. lugarer, Lokalguider
og entréer ifølge programmet,
Halvpensjon, 4 netter på hotell i dbl.rom.
Kr 5.275.- pr person
Påmelding: Se siste side
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Den store komponist,
Johann Sebastian Bach.

Den store reformator, Martin Luther.

Aktive
fredsdager
Aktive Fredsdager i Risør
i Risør 14.–16. juni
Utdeling av Aktive Fredsreisers pris
”Fangenes Testamente”
v/Henrik Syse fra Institutt for fredsforskning
(PRIO)
Takketale v/prisvinneren eller stedfortreder
Sang v/Elisabeth Lindstøl
Konsert med Krak Owiany v/Roma Krzemien

Buss fra Oslo fredag kl. 11.00
med påstigning underveis.
Buss fra Stavanger fredag kl. 9.00 med påstigning underveis.
Fredag 14. juni 2002

Kl 17-19.30: Fredsskapende prosesser
Seminar i Risørhuset, Inger Johanne-salen
Åpning v/Helga Arntzen
Presentasjon av tidsvitner
Foredrag v/Tore Frost:
”Fiendebilder – bremseklosser i fredsskapende prosesser?”
Foredrag v/Jo Benkow : ”Refleksjoner rundt
rasisme”

Kl. 15.00-18.00
Refleksjoner rundt krigens arv
Seminar i Risørhuset,
Inger Johanne-salen.
Halvdan Eikeland: ”Historiebevissthet”
Ellinor Major: ”Reise gjennom krig og fred:
Refleksjoner rundt krigens arv.”
Thorbjørn Jagland: ”Vår sårbare verden”

Paneldebatt
I panelet: Filosof Tore Frost, tidl.stats- og
utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidl.
stortingspresident Jo Benkow, tidsvitne Tollef
Larsson, forsker Ellinor Major, daglig leder
Helga Arntzen, forfatter og lokalpolitiker
Knut Henning Thygesen

Kulturinnslag ved Oddvar Hummelvoll, Helga
Arntzen, Krak Owiani v/Roma Krzemien, en
elev fra Risør ungdomsskole, Elisabeth Lindstøl
Paneldebatt: Hva skaper fred og ufred?
I panelet: Ellinor Major, Tore Frost, Jo
Benkow, Thorbjørn Jagland, Helga Arntzen,
Knut Henning Thygesen, Tollef Larsson.

Sang av Elisabeth Lindstøl og Oddvar
Hummelvoll, diktlesning av en elev fra Risør
ungdomsskole.

KL. 20.00 Middag på Buene - påmelding
KL. 20.00 Båt til Stangholmen
Fiskesuppe. Underholdning med Risør
Shantykor og Krak Owiany m/Roma
Krzemien. Påmelding

Søndag 16. juni

Lørdag 15. juni kl 12.00 – 14.30
Prisutdeling på Risør torv
Åpning v/ordfører Lars Lauvhjell
Sang v/Elisabeth Lindstøl
Appell v/Blanche Major, beskytter for Aktive
Fredsreiser
Appell v/Knut Henning Thygesen
Appell v/Tollef Larsson
Appell v/Jo Benkow
Appell v/Thorbjørn Jagland
Sang ved et barnekor, Oddvar Hummelvoll
og Elisabeth Lindstøl
Elever fra Flekkefjord ungdomsskole:
”Ebony and Ivory” og ”Til ungdommen”
i rock-versjon med dans
Bakgrunn for utdeling av prisen
”Fangenes testamente” v/Tollef Larsson.
Aktive Fredsreisers rolle i forbindelsen med
utdeling av prisen v/ Helga Arntzen

Tore Frost

KL. 11.00 Felleskirkelig gudstjeneste
i Risør kirke
v/Per Oscar Berg. Musikalske innslag.
Kirkekaffe på kirkebakken
Buss fra Risør torv kl. 14.00 til Oslo og
Stavanger, med avstigning underveis.
Aktive Fredsreiser viser
fotoutstillinger i Risørhuset og på Buene.

Krak
Owiani

Blanche Major Helga Arntzen

Jo Benkow

Fredsskapende arbeid blir en stadig
viktigere oppgave. Vi i Aktive Fredsreiser tror at kunnskap og dialog er stikkord for å skape fred. Det er motivasjonen for alt det
arbeidet vi gjør med å arrangere seminarer, kulturelle samlinger
og temareiser til Auschwitz og andre konsentrasjonsleirer
for unge mennesker. Det er også bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til Aktive Fredsdager og denne prisutdelingen. Gjennom å
samle mennesker som er opptatt av og har kunnskaper om dette
viktige temaet, tror vi at vi tar et lite skritt på veien til å skape en
bedre verden.

«Fangenes
Testamente»
En av konsentrasjonsleirfangene,Tollef Larsson, sier: Lærte vi
ikke noe av krigen? Da jeg lanserte ideen om ”Fangenes
Testamente” for Helga Arntzen i
Aktive Fredsreiser, var det fordi
jeg kjente behov for å få fram
hva vi som samfunn har lært om
”Det ondes problem”. Helga
grep fatt i ideen, og dermed ble
prisen virkelighet. ”Fangenes
Testamente” setter fokus på det
vi ønsker at våre etterkommere
skal arve: Kunnskap.
”Fangenes Testamente” er
nært knyttet til forskning.
Forskning gir kunnskap.
Kunnskap gir innsikt. Dette er
viktige våpen i kampen mot
ondskap. Mot rasisme, intoleranse, fundamentalisme og totalitære ideologier. Mot at vanlige
mennesker blir brutale maktmisbrukere.
Det er forskeres og de intellektuelles oppgave å bidra til en
slik innsikt. De må bruke av sin
kunnskap til å fortelle om ondskapens ansikter, og om de prosesser og virkemidler som brukes i ondskapens tjeneste.
Dette er noe av bakgrunnen
for at Aktive Fredsreiser i samarbeide med Institutt for fredsforsking (PRIO) vil dele ut en årlig
pris til personer som gjennom
forskning, skrift og tale medvir-

ker til opplysning som fremmer
forståelsen av det onde, slik at vi
blir bedre i stand til å bygge barrierer mot ondskapen i vårt eget
sinn. Det er i sinnene freden
skapes, sier Tollef Larsson.
Prisen utdeles hvert år
Fangenes Testamente vil bli utdelt hvert år under Aktive
Fredsdager i Risør.
Blant de første bidragsyterne
til prisen var deltakerne fra
Ørsta ungdomsskole. På årets
Polentur arrangerte de en ”kronerulling” I bussen. Og det flotte
resultatet ble kr.1.480.- som de
ønsket å gi til Aktive
Fredsreisers arbeide. Disse
pengene ble overført i sin helhet til kontoen for Fangenes
Testamente”.
Mange ønsker å gi et bidrag til
fredsforskningsarbeide, og det
vil derfor fra hver reisedeltaker
bli overført kr 10.-.
Dermed kan alle de som reiser med Aktive Fredsreiser bidra, og samtidig er dette noe
mange gjør i fellesskap. Samtidig
som man med sender positive
signaler til forskere og andre
som aktivt arbeider med å dele
ut sin kunnskap.

Henrik Syse

Torbjørn Jagland

Aktive Fredsreiser samarbeider med Institutt
for fredsforskning (PRIO)

Påmelding

P.g.a. begrensede plasser trenger vi påmelding

Kryss av hva du vil delta i:

Seminar 14. juni, kr. 50,Seminar 15. juni, kr. 50,Middag på Stangholmen kr. 250,inkluderer båttransport, fiskesuppe,
1 drikke, kaffe & kake, underholdning

Gratis transport Oslo-Risør-Oslo.
Påstigning (fyll ut busstopp ved E18)
Gratis transport fra Stavanger-Risør-StavangerPåstigning (fyll ut busstopp)v
Navn:
Adresse:

Middag på Buene kr. 290,inkluderer forrett, hovedrett,
1 drikke, kaffe & kake og underholdning

Tlf.
Sendes:

Send info om skoleturene
Send info om spesialturene

Aktive Fredsreiser, Boks 19,
4951 Risør
Faks: 37 15 43 58
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Her er et knippe med noen av våre tidsvitner. De er alle engasjert av Aktive
Fredsreiser og de formidler historien slik de selv opplevde den under annen verdenskrig.

www.aktive-fredsreiser.no

Årets juletur går til Lübeck
Midt oppe i en for mange hektisk
førjulstid kan det være både avslappende og hyggelig å ta noen dager
i godt selskap med andre reiseglade mennesker. Komme seg litt
vekk fra baking, vasking, presanginnkjøp og andre stressende aktiviteter, og i stedet kombinere avslapping med nye og spennende opplevelser. Samtidig som man har mulighet til å gjøre noen gunstige innkjøp.
28. november legger vi ut på
årets juletur i Aktive Fredsreiser.
Den går via Stettin og Berlin til
”marsipanbyen” Lübeck.

Og fra juleforberedelser i Stettins butikker, er det ganske sikkert
en stor overgang å komme til
Berlin å se hvordan denne verdensmetropolen forbereder seg for jul.
Men nå er det ikke julehandling
som først og fremst står i sentrum,
men like mye det å oppleve ”det
nye Berlin”.
For de som er interessert i konserter er det vanligvis mulig å overvære den norske julekonserten i
en av byens kirker. Og selvfølgelig
er vi på plass når den norske julegranen tennes foran Brandenburger Tor – et av byens mest kjen-

Aktive Fredsreisers
store premiekryssord

te landemerker. Etter Berlin er det
julebyen Lübeck som står for tur
med sitt berømte utendørs julemarked. Dette er for øvrig NordEuropas største julemarked og i år
går det av stabelen i tidsrommet
25. november til 22. desember.
500 år gammel juletradisjon
Julemarkedene er en minst 500
år gammel tradisjon i Tyskland, og
det startet med at bøndene tok turen til byen for å selge håndverk i
førjulstiden. Og i Lübeck trekker
det tradisjonelle kunsthåndverksmarkedet i Heiligen Geist Hospital
til seg tusenvis av besøkende fra
hele Europa. I år kan vi oppleve
det i tidsrommet 29. november til
9. desember. Et spennende besøk
på Lübecks julemarked hører med
til tur programmet vårt.

Anne Franks
dagbok

Denne premiekryssorden er spesiell fordi en rekke av
spørsmålene har tilknytning til Aktive Fredsreiser og
opplysninger som fremkommer i denne avisen.
Det utdeles en premie til den første riktige uttrukne
løsning - tur nr. 983 - 9 dagers tur ”Helse, velvære, mosjon og fellesskap”. Premien er verdt kr. 4.900,-

Kryssordløsningene
Sendes i frankert konvolutt innen 30. juni til Aktive
Fredsreiser, postboks 19, N-4951 Risør.
Navn ..........................................................................
Adresse .....................................................................
Postnr./poststed ........................................................
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Hennes bok er oversatt til 55 språk,
og er solgt i mer enn 20 millioner
eksemplarer. I tillegg er det laget
film og skuespill av boken,og rundt
om i verden er skoler og gater blitt
oppkalt etter henne. Selv opplevde
hun aldri noe av dette.Hun døde en
marsdag i 1945 i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen, bare noen få
uker før leiren ble befridd av engelskmennene.
For mange mennesker er nettopp Anne Frank blitt et symbol på
de seks millioner jøder som ble
myrdet av nazistene under annen
verdenskrig Et antall som egentlig
er umulig for oss å forestille oss.
Men Anne Franks historie gjør det
likevel mulig å danne seg et bilde av
hvordan et menneske - en liten jødisk pike på 16 år – hadde det. Hun
brukte aldri ordet hat i dagboken
sin, men skrev at hun tross alt trodde på det gode i menneskene og etter krigen ville hun arbeide for en
bedre verden. Slik gikk det ikke.
Men på denne turen skal vi prøve å
komme litt nærmere hennes liv og
hennes skjebne. Og kanskje vi i felleskap kan få være med på å føre
hennes tanker videre
Denne turen bringer oss til kjente steder som Amsterdam, Bergen,
Belsen, Celle m.fl. Vi skal besøke
Anne Frank-huset, Van Gogh-museet. Det blir kanaltur, besøk på diamantsliperi, - for å nevne noe fra
den innholdsrike turen. Og selvfølgelig en trivelig båtreise og en like
trivelig bussreise i selskap med andre reiseglade mennesker. Kontakt
oss for mer utfyllende program eller besøk våre ineternettsider:
www.aktive-fredsreiser.no

Tur nr. 989:

Anne Franks dagbok
7 dager
9. - 15. november 2002
Kr 5.575.- pr person
Påmelding: Se siste side

I år blir 8.500 med på våre
holdningsskapende skoleturer
”Jeg mener dette prosjektet er den beste form for forebygging samfunnet kan bedrive i forhold til antitoleranse, fremmedfrykt og anti-demokratiske tendenser i
samfunnet vårt. Og det er egentlig begrunnelse god nok alene. Jeg takker for opplevelsene. De har på en måte befestet ståstedet mitt, men også på andre måter vært
med på å forandre viktige sider av meg.”

Nærhet til
historien

Gunnar Kaardahl er en av våre solide tidsvitner, og en av de som
formidler krigens historie i lys av nåtiden

1. Kontrastene er mange på våre turer. Fra den ene dagen i Auschwitz til den neste med besøk i saltgruvene. Her er gruppen fotografert ned i ”katedralen” hvor alt er utført av salt – fra lysekronene til alterbildene.

”Jeg mener dette prosjektet er
den beste form for forebygging
samfunnet kan bedrive i forhold
til antitoleranse, fremmedfrykt og
anti-demokratiske tendenser i
samfunnet vårt. Og det er egentlig
begrunnelse god nok alene. Jeg
takker for opplevelsene. De har
på en måte befestet ståstedet
mitt, men også på andre måter
vært med på å forandre viktige sider av meg.”
Det er skolepedagogisk veileder Tor Aas, pedagogisk veileder
ved Kongsvinger skolekontor
som skriver dette i sin evaluering
etter å ha vært med på en tur
med Tråstad Ungdomsskole.
8.500 dette året.
Dette året vil 8.500 reisedeltakere
bli med oss på våre holdningsskapende tematurer. Selv om vi også
har flere spesialturer så er det
skoleklasser som er hovedtyngden av reisene våre.
Turene er bygget opp over intensjonene i Lærerplan 97, og inneholder de elementer som skal
til for at turen skal være i samsvar
med undervisningsdelen. Men
ved at undrevisningen nå flyttes
ut fra klasserommet, og man i stedet ser det hele i praksis så får
elevene med seg verdifulle inntrykk av geografi, historie, politikk, demokrati, menneskeverd,
kunst, kultur, etc. Listen kan gjøres
utrolig lang.
Vår erfaring er at det skjer noe
med oss alle når vi er på en slik
tur.Vi lever tett innpå hverandre,
og vi må lære oss å vise forståelse
og respekt for dem vi reiser sam-

men med, uansett om vi har forskjellige meninger om saker og
ting.
Og en slik tur gir gode muligheter til å skape holdninger, få et forhold til historien og sette etiske
og moralske prinsipper på dagsorden. En slik ekskursjon blir også
noe mer. Mange ulike mennesker
får mulighet til å leve tett sammen.Alle må ta hensyn til hverandre, og møtet med andre kulturer
og tradisjoner i forholdet til mat,
valuta, prisnivå, språk og kommunikasjon med helt andre mennesker gir erfaringer alle kan dra nytte av senere.
Skoletidas mest lærerike uke
Det er en stor fordel at det stadig
er en økning når det gjelder voksen deltakelse på turene. Det at
unge og voksne er sammen om
disse opplevelsene er også av stor
betydning. Og vi presenterer
noen av de mange tilbakemeldingene vi har fått. Lærer Grethe
Rimstad ved Tanum
Ungdomsskole skriver etter at
hennes skole hadde gjennomført
sin tur: ”Ei uke til ettertanke og alvor, kombinert med mye moro. Ei
uke med 50 ungdommer som
opplevde skoletidas mest lærerike
uke, ei uke som jeg vet vil være
med på å prege de unge og ikke
minst oss voksne..”
En annen tilbakemelding fra
Tysværvåg ungdomsskole: ”Me
foreldra som deltok, kjenner oss
privilegerte som fekk vera med
på turen, og me kunne dratt på
same tur igjen i morgon. Det seier
vel sitt om turopplegget.”

Grunnprisen kr. 3.190,Buss og sjåfør i 8 dager
Ferje Ystad – Swinoujscie t/r i 4-sengs lugarer
5 Overnattinger på hotell
7 Frokoster * 11 Middager eller kveldsmat
Inngangspenger og guide i Auschwitz/Birkenau
Veiskatter * Reiseleder
Tidsvitne (så langt det er mulig) Hver 30. betalende person er gratis
Avbestillingsforsikring for alle deltagerne
spanderes av Aktive Fredsreiser

”Turen endret en hel klasse, oss
voksne inkludert. Den gruppen
som kom hjem var av en helt annen modningsgrad enn den gruppen so9m startet reisen ned.
Dette var så påtagelig at selv andre foreldre og ansatte ved skolen merket dette ved første anledning.” Bent Vangli, forelder
ved Hovseter skole.
”Ord kan ikkje dekka kva vi
opplevde på denne turen.Turen
gjorde noe positivt med oss som
menneskjer og vi er langt frå ferdige med å fordøya inntrykka og
opplevingane.” Inger Beate
Dalheim, klassestyrar Hafslo barne- og ungdomsskole
Tidsvitnene er en grunnpilar
Våre tidsvitner er levende vitnesbyrd om hva som skjer nå det
onde dominerer, og hvordan det
blir når menneskerettigheter og
menneskeverd blir satt til side,
Disse kvinner og menn er en av
grunnpilarene i reisevirksomheten vår . Og en av dem – Blanche
Major er Aktive Fredsreiser høye
beskytter. (Se egen artikkel om
henne)
Sammen med de andre tidsvitnene bidrar hun til å levendegjøre historien på en helt spesiell og
uforglemmelig måte.
Og det er så riktig som en av
våre turdeltakere skrev : ”Det ble
en helt spesiell opplevelse som
jeg er svært glad for å ha vært
med på.Vi hadde med oss et vitne fra disse KZ-leirene –
Magnhild Bråthen – og hun gjorde et sterkt inntrykk.”
Olden skule skriver i sin tilbakemelding ang. tidsvitnet Birger
Jacobsen:
”Det har vore ein aktiv tur og
du som eldstemann har gått føre
som eit lysande eksempel på at
alder er inga hindring for å kunne gjennomføre ein slik tur med
stil. Gjennom denne turen har du
lært oss mykje meir enn tusen
ord kan seie – med enkle innspell, kroppsspråk og det at du
satt namn på følelser og tankar
du gjorde deg under krigen og i
ettertid. Du kjem til å vere ein del
av denne historia for oss alle..”
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En av grunnpilarene på våre dokumentasjonsreiser er tidsvitnene. Dette er kvinner og menn
som selv har fått føle nazismens
nedverdigende menneskesyn på
kroppen. Og det er vel ingen
som kan fortelle denne historien
- som nettopp den som selv har
opplevd å sitte i fangenskap.
Derfor er også våre mange trofaste tidsvitner den største ressursen vi har. Det budskapet
som de formidler setter i gang
en prosess, som igjen gir oss tro
og håp for at vi sammen kan skape en bedre verden. Det at turdeltakerne får reise sammen
med et av våre tidsvitner er det
beste vern mot likegyldighet. De
bidrar til å levendegjøre en historie som for dagens unge mennesker lett kan bli fjern og uaktuell samtidig som de gir et positiv innspill til bekjempelse av
vold og rasisme.
Ved å lytte til tidsvitnenes
egen historie får vi også en unik
mulighet til å få et bedre innblikk i menneskenes sammensatte natur - der det positive og negative gror side om side. Så er
spørsmålet vi sitter tilbake med
etter turen: Hvilket av disse to
elementene er det som vi gir
best vekstmuligheter? Pr i dag

så har vi 80 navn på vår liste
over tidsvitner.
Tidsvitner fra vår egen tid
Men vi mennesker har likevel
ikke tatt til oss den lærdom vi
burde etter at 2. verdenskrig
sluttet. I tiden etterpå har det
vært over 150 større og mindre
kriger rundt om på kloden vår.
Kriger og konflikter pågår fremdeles, og historien gjentar seg.
Demokratiske spilleregler må
vike for diktaturer og tyranniske
statsledere og deres medløpere.
Menneskerettigheter settes til
side og mennesker med annet
syn settes i fengsler og leirer, og
tortureres under umenneskelige
forhold.
Mange av disse tidligere fangene – både fra vårt eget kontinent
og ikke minst Sør-Amerika har
funnet veien til Norge, og bosatt
seg her under trygge forhold.
Men det er ikke alle som har fått
bearbeidet sine opplevelser, og
dermed heller ikke er klare til å
formidle sin historie Men Aktive
Fredsreiser er i kontakt med flere av dem, og de vil etter hvert
finne sin plass som tidsvitner.
Dermed får vi en ny ressurs som
vil bringe vår egen tids historie
nær inn på oss.

Tidsvitnene er sentrale når skoleklassene legger ned blomster ved minnestedet i
Auschwitz. På bildet ser vi Øyvind Hansen (Sachsenhausen)og Mendel Szajnfeld
(Plaszowleiren.)

Ta vare på det gode liv
Rekreasjon, velvære
og fellesskap
Overskriften vi har satt over tur
nr. 983 skulle være dekkende for
den nye 9-dagers turen som går
til det velkjente kurstedet
GeoVita i Dzwirzyno. Stedet ligger pent til like ved en av
Østersjøkystens flotteste badestrender. Det er ikke uten grunn at
området har fått betegnelsen ”en
baltiske perle” En av disse ”perlene»er Utska som vi besøker under veis.
Denne badebyen som skriver
sin historie tilbake til 1400-tallet,
har vokst frem til en av de mest
kjente kurbyene i Polen. Samtidig
har den beholdt sin spesielle sjarme og sitt særpreg. Derfor legger
vi inn et besøk her. Deltakerne
kan rusle litt rundt på egen hånd
og riktig suge til seg inntrykk.
Ikke minst er byens sjøside verdt
å ta nærmere i øyensyn før vi
fortsetter til vårt reisemål som er
Dzwirzyno.
Hele mennesket
Vår hverdag er ofte preget av
Tur nr. 983:

Helse, velvære,
mosjon og fellesskap
9 dager
31. august - 8. sept. 2002
(Se egen artikkel om oppholdet)

Kr 4.990.- pr person

stress, og når det gjelder vår helse, så er det vel dessverre slik at
den er nokså nedprioritert inntil
vi kommer til det punkt da kroppen signaliserer at det er tid for
nedbremsing og hvilepause.
Vår filosofi er at vi skal sette
hele mennesket i sentrum.Vi
kombinerer dette ved å oppleve
ny kultur, få et møte med det nye
Polen, besøke gdansk med det
velkjente verftet som hele verdens øyne var rettet mot da fagforeningen Solidaritet kjempet
for sin eksistens, og samtidig få
nyte godt av polakkenes kompetanse og lange tradisjoner når det
gjelder dette med mosjon, velvære og hygge i et trivelig fellesskap.
Oppholdet i Dzwirzyno består
av mange ingredienser – alt fra
daglige massasje-behandlinger til
spaserturer og hyggelige utflukter, grillkveld. Senteret har selvfølgelig egen lege og et svært dyktig
personale som legger opp behandlingene.
Det blir egne dansekvelder dersom interessen er til stede, og det
håper vi at den er, for instruktører gir undervisning i bl. a. tango
og salsa.
Bysightseeing i Berlin
Med i turprogrammet er også en
overnatting i Berlin. Her skal vi
bo på hotell midt på

Mary Dahl er med på turen og sørger for at gjestene er i trygge hender. Hun driver sin egen helseklinikk i Norge.

Alexanderplass med det berømmelige TV-tårnet som nærmeste
nabo. Det blir bysightseeing hvor
vi ser nærmere på det som er
igjen av den beryktede
Berlinmuren, vi spasserer på
Kurfürsterdam og føler millionby-

ens hjertelsag.Vi skal se hvordan
det det nye Berlin har vokst frammed sine mange spesielle bygninger og ikke minst blandete arkitektur.
Denne dagen er det lunsj i
Oranienburg, og for de som øn-

sker det legges det opp til besøk i
konsentrasjonsleiren
Sachsenhausen før vi setter kursen mot et innholdsrikt polsk
grensemarked.
Turen er på ni dager og det er
utreise 31. august.

Utreise fra Oslo og Kristiansand
«Helse- og velbære-turene» har gåde Oslo og Kristiansand som reiseutgangspunkt.
Det er samme opplegg og samme pris for turene, men vær obs på at noen variasjoner blir det bl.a. som følge av at den ene turen har sitt utgangspunkt fra Sørlandet,
(tur nr. 991) mens den andre (tur nr. 983) vil få hovedtyngden av påmeldingene
fra Østlandsområdet. Påmelding - se siste side.
Mens turen fra Oslo starter med en av våe moderne busser, blir det sjøverts utgangspunkt i Kristiansand. Her er turopplegget:
1. DAG Lørdag 31.8.02
Kristiansand - København Swinoujscie
Vi reiser med Color Line fra
Kristiansand kl. 08.15 Lunsj om
bord. Ankomst Hirtshals kl. 12.45.
Herfra videre til København hvor
vi tar Polferries kl. 21.00 til
Swinoujscie. Det serveres kveldsmat om bord. Etter å ha blitt kjent
med båten og hatt hyggelig samvær er det innkvartering i 4-sengslugarer.
2. DAG Søndag 1.9.02
Swinoujscie - Miedzyzdroje
Etter frokost ankommer vi kl.0700
Swinoujscie og vi beregner ankomst ca. kl. 0830 i på vårt
GeoVita-Hotel i det kjente kurstedet Miedzyzdroje ved ÿstersjøen.
Middag kl. 13.00 og får en legesjekk med anbefaling på behandlinger. Om kvelden arrangeres det
en grillaften.
3. DAG Mandag 2.9.02
Miedzyzdroje
Frokost fra kl. 0800-1000. Behandling, spasertur med vår reiseleder

med fokus på å puste dypt inn den
sunne sjøluften. Middag er fra kl.
1300-1500. Middagshvil, behandling, utflukt .
Kveldsmat fra kl. 1800-1930 og
dansekveld med instruktør, lær å
danse Salsa eller Tango (påmelding, ikke inkl. i prisen)
4. DAG Tirsdag 3.9.02
Miedzyzdroje
Frokost fra kl. 0800-1000. Behandling, spasertur med vår reiseleder med fokus på å puste dypt
inn den sunne sjøluften. Middag
fra kl. 1300-1500. Middagshvil, behandling. Utflukt til Miedzyzdroje
vi ser skytetreningssenter etter
den kalde krigen. Kveldsmat fra kl.
1800-1930 og dansekveld med instruktør, lær å danse Salsa eller
Tango (påmelding, ikke inkl. i prisen)
5. DAG Onsdag 4.9.02
Miedzyzdroje
Frokost kl. 0800-1000. Behandling,
spasertur med vår reiseleder med
fokus på å puste dypt inn den sunne sjøluften. Middag kl. 1300-

1500. Middagshvil, behandling.
Utflukt. Kveldsmat kl. 1800-1930.
Dansekveld
6. DAG Torsdag 5.9.02
Miedzyzdroje
Frokost fra kl. 0800-1000 blir det
behandling, spasertur med vår reiseleder med fokus på å puste dypt
inn den sunne sjøluften og eget
program. Middag kl. 1300-1500.
Middagshvil, behandling. utflukt,
kveldsmat kl. 1800-1930.
7. DAG Fredag 6.9.02
Miedzyzdroje - Berlin
Frokost kl. 0800. Behandling.
Middag kl. 1300. Avreise kl. 1400.
Vi stopper på et store grensemarkedet før grensen til Tyskland. Her
finnes alt fra klær til krystall og
porselen. KL. 2000 Mat på Hotel
Forum i Berlin.Overnatting i
Berlin.
8. DAG Lørdag 7.9.02
Berlin- Hirtshals
Etter frokost sjekker vi ut og har
en sightseeing kl. 0900 i Berlin.
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Spesialterapeut
Endelig har vi i Norge kommet så langt at noen tør ta bladet fra
munnen og fortelle om overspising. Over 120.000 mennesker har
spiseforstyrrelser i Norge, og i tillegg til dette kommer ”mørketallene”.
Ved å følge opplegget for turen vil man få lagt et godt grunnlag
som man kan jobbe videre med når man kommer hjem. På våre helsereiser er det mulig å få med spesialterapeut på hele reisen, og dermed få et eget opplegg med daglige konsultasjoner.
Pris for dette spesialtilbudet er kr. 2.000.- i tillegg til turprisen
Kontakt oss for nærmere informasjon.
Fra Kr.sand Tur nr. 991Påmeld. Se siste side

Spasertur på Kurf¸rstendam og
besøk
av
Kaiser Wilhelm
Gedchtniskirche. Mulighet for å
besøke museet «The story of
Berlin». Avreise fra Berlin kl.1200.
Vi skal ha Color Line fra Hirtshals,
og det er enkel mat kl. 22.00 på
Color-Kafe på fergeterminalen.
Nattferge til Kristiansand (lugar
ikke inkl.)

Pris for denne innholdsrike
turen er kr. 4.990,Forbehold om prisøkning ved valutaendringer og prisstigninger.

9. DAG Søndag 8.9.02
Kristiansand
Kl. 0700 ankomst Kristiansand.
Vi forbeholder oss retten til forandring i programmet inkl. bytte
av hotell og ferje

Helse, velvære,
mosjon og fellesskap

Forlengelse av oppholdet:
Ønsker du å forlenge oppholdet,
be om pris.
Tur nr. 991:

9 dager
31. august - 8. sept. 2002
(Se egen artikkel om oppholdet)

Kr 4.990.- pr person
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India – landet, folket og filosofene

India – et fantastisk land der opplevelsene og synsinntrykkene for en
europeer er overveldende.

Dette er en av høstens store nyheter – 11 dagers tur til India hvor
det settes fokus på de store filosofene – Gandhi og Dalai Lama.
Selvfølgelig fokuseres det også på
folket og det spennende landet.
Aktive Fredsreiser ønsker å bry
seg om hele mennesket. Og en vesentlig del av vårt liv består i dette
å tenke – som igjen betyr å filosofere. Mange har vel opplevd at vi
iblant blir låst fast i tankene våre,
og blir hjernevasket av andres tanker. Men ”Tanken er fri.”
Og og tar vi nærmere for oss
historien spå vil vi oppdage at det
ofte er slik at det er gjennom tenkerne og filosofene at mye av den

Turen til India glemmer man aldri

positive forandringen i verden har
skjedd.
Vi ønsker at de som reiser med
oss på våre forskjellige tematurer
skal være med i en positiv prosess
hvor tankene fører til et bedre liv
– både for oss selv og våre omgivelser, og ikke minst til en bedre
verden.
Et innholdsrikt program
Denne spesielle turen har utreise
2. oktober 2002 og går med fly
tur-retur fra Torp via London til
Dehli.Vi får oppleve det fargerike
livet i hovedstaden – i alle dets nyanser.Vi skal bo i Rishikesh – byen
som ligger ved foten av de majes-

tetiske Himalaya-fjellene. Her skal
vi bo privat hos filosofene og tenkerne, og det settes fokus på menneskeverd og menneskerettigheter.
En spennende tur i et fantastisk
landskap - fra Chandigarh til
Simla, hvor selv togstasjonen er en
enestående opplevelse.
Vi skal oppleve Kulu-dalen, viden kjent for eplehagene, og den
spesielle musikken og dansen fra
de forskjellige gruppene. I dette
området arrangeres det flere utflukter for gruppen og vi skal
være med på Kulufesten som feires i 10 dager – en enestående
musikalsk opplevelse med folklo-

Jubileumstur til Gambia
I år feires 20-årsjubileum for
Vennskapskontakten mellom
Risør og Sutukoba. Gründeren av
Hvite Busser til Auschwitz, og senere Aktive Fredsreiser, er også initiativtakeren til foreningen
Sutukobas Venner. Mange flotte
prosjekter har sett dagens lys
gjennom disse 20 årene, og
mange verdifulle og varige vennskap har oppstått. Og hva er vel
mer naturlig enn å arrangere en
jubileumstur nettopp til landsbyen Sutukoba i Gambiamed Helga
Arntzen som reiseleder?
Denne turen vil bli noe utenom
det vanlige. ”Å dele kunnskap,
vennskap og ressurser” er vårt
motto. Ikke bare besøker vi det
afrikanske kontinentet, men vi
skal også bli godt kjent med folket og landet, ikke minst ved besøk i landsbyen Sutukoba.
Sammen med andre landsbyer ligger den i Wuli-distriktet langt inne
i Gambia. Her blir det ekskursjoner til forskjellige prosjekter, og
det vil bli anledning til å få hilse
på ”fadderbarna”. (Denne fadderordningen koster kr. 250.- pr. år).
Kunta Kinte og Røtter
Boka ”Røtter” og ikke minst fil-

men med samme navn brakte det
afrikanske kontinentet hjem i
våre egne stuer, og nå kan man få
anledningen til å oppleve det selv
– ”live”. For med i programmet
inngår også et besøk i landsbyen
Juffureh – stedet hvor Kunta
Kinte kommer fra. Det blir også
tid til å slappe av i hovedstaden
Banjul, og nyte noen gode med
sol og varme. Og godt badevann.
Enflott opplading for en travel juletid.

Tur nr. 986:

Jubileumstur til
Sutukoba, Gambia
17 dager
1. - 17. desember 2002
Kr 6.500.- pr person (1 uke)
Kr 7.500.- pr person (2 uke)
Påmelding: Se siste side
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Mahatma Gandi – indisk statsmann og filosof.

re og egne musikkinstrumenter
fra fjellområdene.
Et besøk i Dharamsala er også
med i det rikholdige programmert. Dette er et religiøst og politisk sentrum som er sete for
Tibets eksilregjering, og Dalai
Lama har bodd i eksil her siden
1959. hvor Dalai Lama bor i eksil
siden 1959.Ved hjelp av tolk kan
vi her få samtaler med de tibetanske flyktningene og fordype oss i
Dalai Lamas tanker og lære.
Dette var en liten presentasjon
av noen av turens ingredienser.
Kontakt oss for et uførlig program. Det er norsk guide på den-

ne turen, og han blir med gruppen fra Norge, og i tillegg får vi
med en reiseleder/tolk under
oppholdet i India.Turen er på 11
dager.
Pris kr. 13.500.- pr person

Tur nr. 984:

India - landet, folket
og filosofene
11 dager
3. - 14. oktober 2002
Kr 13.500.- pr person
Påmelding: Se siste side

EN REISE SOM FRISTER?
Tur nr. 934: 9 dgr. 22. - 30. juni 2002

Tur nr. 871: 11 dgr. 27. juli – 6. august 2002

Eventyrreise i Brødrene Grimms fotspor

Baltikum

Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder: Båt tur/retur i
dbl.lugar
6 netter på hotell * 8 frokoster * 13 lunsjer/middager *
Entré Grimm-museét * Båttur på Rhinen * Besøk hos
vinprodusent
Kr. 6.495.- pr. person
Tillegg for enkeltrom/lugar kr. 1.640.-

Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder* Båt tur-retur i
4-sengs lugar * 8 netter på hotell * 10 frokoster * 7 lunsjer/middager. Entré/guider i Heiligen Linde og
Ulveskansen. Lokalguider i Vilnius, Riga og Tallin
Kr. 7.290.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 400.Tillegg enkeltrom/lugar kr. 2.2 00.- Div. entréer

Tur nr. 873: 10 dgr. 29. juni – 8. juli 2002

Tur nr. 987 9 dgr. 31. august – 8. september 2002

Krakow - Praha – Berlin

Bridge of Friendship - Balkan

Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder* Båt tur-retur i
4-sengs lugar * 7 netter på hotell * 9 frokoster * 11 lunsjer/middager
Entré/guider i Auschwitz/Birkenau
Kr. 6.490.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 400.Tillegg enkeltrom/lugar kr. 1.900.- Div. entréer

Inkl. i prisen: Flyreise tur-retur * Buss under oppholdet på
Balkan
8 netter i dbl.rom på hotell m/halvpensjon
* Egen norsktalende reiseleder med på hele turen *
Lokalguider

Tur nr. 937: 12 dgr. 10. – 21. juli 2002

Tur nr. 983 * 991 *994 * 995 * 996
Helse, Velvære og felleskap
Rekreasjon, velvære og felleskap Inkl.: Bussreise
* Ferge t/r i 4-sengs lugarer * 5 Overnattinger på GeoVitahelsefarm * 1 Overnatting i Berlin * 8 Frokoster
16 Middager eller kveldsmat * 1 matpakke * Egen reiseleder
* Diverse utflukter bl.a. til Kolberg, Utska, Miedzyzdroje
*Sightseeing i Gdansk * Sightseeing i Berlin
* Besøk på Murmuseet og Bernauer Strasse i Berlin
* 1 Grillkveld * 1 Dansekveld * 1 legekonsultasjon i forbindelse med anvendelse av behandlingene * 10 behandlinger
etter anbefaling av lege * 1 ansiktsmassasje * 1 klassisk
massasje * 1 Slampakning
Tur 983 fra
7. - 14. sept. kr. 4.990.Utreisested:
Tur 991 fra
14. - 22. sept. kr. 4.990.Oslo og
Tur 994 fra 28. sept. – 6. okt. kr. 4.990.Kr.sand
Tur 995 fra
19. - 27. okt. kr. 4.990.Tur 996 fra 28. sept. – 6. okt Kr. 6.300 (5* hotell)
På denne turen er det halvpensjon + 10 behandlinger.
Tillegg dbl.lugar 400.- Tillegg for singelrom/lugar kr. 2.000,-

Tur nr. 875: 6 dgr. 28. november– 3. desember
Juletur til Stettin – Berlin og Lübeck
Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder* Båt tur-retur i
4-sengs lugar * 3 netter på hotell * 5 frokoster
* 5 middager/kveldsmat
Kr. 3.390.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 500.Tillegg enkeltrom/lugar kr. 1.600.Måltider utenom dem som er beskrevet i programmet

Tur nr. 984: 11 dgr. 2. – 13. oktober
Gandhi – Dalai Lama og tenkerne i fokus
Inkl. i prisen: Fly Gardermoen/Torp - London –
New Dehli t/r
* Egen reiseleder med fra Norge * Egen reiseleder/tolk i
India 9 netter på hotell/pensjonat/ashram * 8 frokoster
(utenom frokosten på flyet)
* 11 Middager/kveldsmat (Utenom maten på flyet)
Kr. 13.500.- pr. person

Tur nr 986 3. – 19. desember 2002
Gambia – Sutukoba
Inkl. i prisen: Reise Oslo-København t/r
* Fly København – Banjul t/r * Hotell m/frokost v kysten
*Overnatting m/fullpensjon og transport til Sutukoba t/r *
Utflukt (Frivillig)
Pris kr. 7.500.- pr. person (2 uker)
Pris kr. 6.500- (1 uke)

Krakow – Budapest - Praha – Berlin
Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder* Båt tur-retur i
4-sengs lugar * 9 netter på hotell *11 frokoster * 13 lunsjer/middager
Entré/guider i Auschwitz/Birkenau
Kr. 7.390.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 400.Tillegg enkeltrom/lugar kr. 2000.- Div. entréer

Tur nr. 870: 10 dgr. 12. – 21. juli 2002

Normandie og Paris
Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder* Båt tur-retur i 4sengs lugar * 7 netter på hotell * 9 frokoster * 5 middager
* Entré på museene i Normandie * Lokalguide i Paris
Kr. 6.290.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 600.Tillegg enkeltrom/lugar kr. 2.800.Div. entréer og utflukter

Tur nr. 872: 8 dgr. 20. – 27. juli 2002

Krakow - Berlin
Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder* Båt tur-retur i
4-sengs lugar * 5 netter på hotell * 7 frokoster * 11 lunsjer/middager
Entré/guider i Auschwitz/Birkenau
Kr. 4.490.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 400.Tillegg enkeltrom/lugar kr. 1.700.- Div. entréer

Pris pr. person kr. 5.250.-

Tur nr. 982: 8 dgr. 29. oktober – 5. november
Menneskerettighetene i fokus
Inkl. i prisen: Busstur * Egen reiseleder fra Amnesty og
Aktive Fredsreiser * Båt tur-retur i 4-sengs lugar
5 netter på hotell * 7 frokoster * 11 middager/kveldsmat
Entré/guider i Saltgruvene og Auschwitz/Birkenau *
Folklorekveld. Tidsvitner fra Amnesty og Aktive Fredsreiser
Kr. 3.790.- pr. person
Tillegg for dbl.lugar kr. 400.-, enkeltrom/lugar kr. 1.975.-

Tur nr. 988 7 dgr. 6 – 12. oktober 2002
I Bachs og Luthers fotspor
Inkl. i prisen: Bussreisen
* Egen reiseleder
* Ferge tur/retur
m/dbl.lugarer
* Lokalguider og entréer ifølge programmet
Halvpensjon * 4 netter på hotell i dbl.rom
Pris kr. 5.275.- pr. person

Tur nr. 989 7 dgr. 9. 15. november.2002
Anne Franks dagbok
Inkl. i prisen: Bussreisen * Egen reiseleder * ferge t/r m
dbl.lugar
Halvpensjon 4 netter på hotell * kanaltur m/guide *Entré
museer
som er beskrevet i turopplegget
Pris kr. 5.575.- pr person

Rett til forandringer i turprogrammet forbeholdes. Uten ansvar for mulige trykkfeil.
(Klipp ut)

Restplasser

Påmelding

5 dager Berlin 10. - 14. juni
Inkl. i prisen: Bussreisen * Egen reiseleder * Båtreise tur-retur i 4-sengslugar 2 overnattinger på hotell i
Berlin * 4 frokoster * 6 middager eller kveldsmat
Pris kr. 2.250.- pr. person.

Jeg ønsker å melde meg (oss) på til
tur nr. ..............

9 dager Krakow - Praha - Berlin 15. - 23. juni
Inkl. i prisen: Bussreisen * Egen reiseleder * Båtreise tur-retur i 4-sengslugar * 6 overnattinger på hotell
* 8 frokoster * 12 middager eller kveldsmat * Entré /guide Auschwitz/Birkenau
Kr. 3.650.- pr. person.
8 dgr. Krakow - Berlin 29. mai - 5. juni og 15. - 22. juni
Inkl. I prisen: Bussreisen * Egen reiseleder * Båtreise tur-retur i 4-sengslugar 5 overnattinger på hotell
* 7 frokoster * 11 Middager eller kveldsmat Entré/guide Auschwitz/Birkenau
Kr. 3.350.- pr. person.
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