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Fredstræf 

 

 

Militærnægterforeningen   

afholdt fredstræf i Dronningensgade 
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http://www.fred.dk/mnf/index.htm
http://www.tv2nord.dk/default.asp?PageID=5&NewsCategoryID=1&NewsID=179591
http://forsvaret.dk/FMT/Nyt+og+Presse/Millionbesparelse+p%C3%A5+ammunitionssalg.htm
http://www.hn.se/m_standard.php?id=648152&avdelning_1=109&avdelning_2=294&
http://bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org/index.htm
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Bodil Nielsen forlader bestyrelsen 

Vi er kede af at Bodil trak sig tilbage . 

Hun var en igangsætter. Vi håber at vi 

kan fortsætte med vores nyhedsbrev i 

samme ånd.       

Tak og farvel til Bodil Nielsen og velkom-

men til nyt  bestyrelsesmedlem Frands 

Wisbech Frydendal og suppleant Peder 

Frode Hansen. Tidligere suppleant Arne 

Hansen er nu tilbage i bestyrelsen. 

 

Fredsrosen 

Fredsrosen 2008 bliver givet til Crossing 

Borders for deres arbejde for forståelse 

for de unge arabere og israeleres behov 

for uddannelse og respekt for kulturelle 

forskelligheder.  

 

Militærnægterforeningen 

Den 31. maj 2008 mødtes fredsgrupper 

fra hele landet. Militærnægterforeningen 

havde indbudt til en  sammenkomst af 

fredsforeninger fra hele landet. De frem-

mødte organisationer havde en god debat 

om militærnægtelse og de aktuelle pro-

blemer for Danmark som krigsførende 

nation.  De vil være tilstede på ESF i Mal-

mø. De var enige om, at det var vigtigt at 

møde og planlægge konkrete aktiviteter. 

Læs mere nedenfor om de danske freds-

organisationer                        Se side 8 

                                                                                                                                                                           

En ven  

af AMK har udskrevet alle adresser på 

ungdomsskoler. højskoler, gymnasier 

m.m., og vores kasserer har sat dem på  

liste – så vi nu pr. e-mail kan sende post 

plakater m.m. til disse skoler.  

En opfordring 

Geert Grønnegård foreslår, at vi laver en 

billedbank for satire, vittigheder og lig-

nende. Har i noget liggende i den retning, 
så send eller e-mail det til Peter Henning.  

 
Kunstneren Leif Nielsen 

Har skænket os 2 originale tryk (A3 for-
mat). TAK.  De kan købes ved henvendel-

se til Peter Henning.               

Nyhedsbrev AMK 

Siden Sidst  

http://www.fred.dk/amk/fredrose.htm
http://www.crossingborder.org
http://www.crossingborder.org
http://www.fred.dk/mnf/index.htm
http://www.artleif.dk/
http://www.artleif.dk/
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European Social Forum 

Det kan vist roligt siges at have været 

travle tider for fredsaktivister rundt om i 

Europa. Forberedelserne til det store ESF 

i efteråret har været i gang siden novem-

ber 2007. De mange grupper har fået 

sammensat et program, trykt løbesedler 

og bannertekster til brug for hjemmesider 

m.m.  

Der arbejdes på højtryk for at finde over-

natningssteder såvel i Malmø som Køben-

havn.  

En anden verden er mulig 

En lang række danske foreninger bakker 

op om ESF i Malmö, så derfor vil der ikke 

blive afholdt Socialt Forum i år i Dan-

mark. Man vil i stedet arbejde for at 

mange danskere bruger ESF aktivt ved at 

stå for arrangementer, gerne i samarbej-

de med andre. 

Koordineringsgruppen vil støtte  forbere-

delsen af arrangementet aktivt og arbej-

der i håb om, at rigtig mange danskere 

tager turen over Sundet i år. Se i øvrigt 

ESF’s hjemmeside, hvor du bl.a. finder 

Chartret for World Social Forum (WSF), 

der er grundlaget for såvel WSF som ESF.   

 

Der er allerede tilmeldt en række net-

værk, som du kan finde oplysninger om 

på: http://openesf.net// 

Der er nævnt emner om alt fra netværk 

omkring fattigdomsbekæmpelse og un-

dertrykkelse; reformprogrammer for 

landbrugsfødevarer til antikrigsnetværk  

 

og Palæstina solidaritet; feministiske, so-

ciale, miljø og alternative bevægelser 

samt uddannelse, arbejdskraft og globali-

sering er også på programmet.  

European Peace Action Forum 

Europæisk Fredsaktions Forum, ’Europe 

Peace Action Forum’ vil sideløbende med 

det sociale forum afholde forskellige 

workshop med fokus på den svenske vå-

benproduktion og eksport, NATO og op-

stillingen af missiler og radar til USA’s 

Stjernekrigsprojekt i Polen og Tjekkiet. 

Arrangører af EPA er OFOG’s 3 afdelinger 

i Göteborg, Stockholm og Malmö.                     

Der vil blive afholdt træning for aktivister 

i civil ulydighed og direkte aktioner.  

En af dagene er afsat til en målrettet ak-

tion mod våben 

smedjerne i Sve-

rige. Blandt andet 

er Aimpoint AB  i 

kikkerten.  

OFOG har siden 

2007 afholdt af-

rustningslejre i 

Karlskoga hvor 

BAE/Bofors fabri-

kerer våben. Mere 

om sommerens  

DISARM 08 og Europe Peace Action: 

 

Aldrig Mere Krig støtter OFOG. 

ESF OG EPA  

Fredsven Oscar  

fra Malmø: Vi ses til 

ESF og  EPA. 

Årgang 2, Nummer 2 

Aimpoint AB i Malmø 

http://www.socialforum.dk/index.php?mode=read&menu_id=2
http://www.socialforum.dk/index.php?mode=read&menu_id=2
http://openesf.net/
http://europeanpeaceaction.org/
http://www.aimpoint.com/
http:www.ofog.org
http://www.boforsdefence.com/eng/products/art3_fh77b.htm
http:www.ofog.org
http://europeanpeaceaction.org/


 4 

 

Nyhedsbrev AMK 

Büchel Tyskland 

FARVEL ATOMBOMBER 

Stå sammen for tilbage-

trækning af de sidste 

atombomber i Tyskland. 

Der er 40.000 amerikanske 

soldater placeret på baser i 

Tyskland. 85% af al US 

personel i Europa. 90% af 

USA’s leverancer og perso-

nel til Mellemøsten passe-

rer gennem de amerikan-

ske baser i Tyskland.  

En enhed i det tyske luft-

våbnet er trænet i at kaste 

B-61 atombomber fra Tor-

nado Jetjagere Der findes 

11-20 atombomber i Bü-

chel i Tyskland, svarende 

til 150 Hiroshima bomber, 

og Forbundsregeringen 

planlægger at genåbne 

”Frei Heide” basen i 

Meclenburg Vorpommern i 

det tidligere Østtyskland. 

Her skal jagerpiloterne læ-

re at kaste atombomber. 

Over hvilke nationer mel-

der historien endnu ikke 

noget om, men den ag-

gressive franske præsi-

dents ønsker om forstærk-

ning af Europas forsvar 

sender ilde varsler. Hast-

værket med at få fjernet 

forsvarsforbeholdene og de 

paniske bestræbelser på at 

gennemtvinge en løsning af 

Lissabon traktatproblemer-

ne må få nakkehårene til at 

stritte ved tanken om  

resultaterne.  

Derfor må vi stå sammen 

nu for at få fjernet truslen 

fra atomvåbnene. 

GAAA (Non-Violent Action 

for the Abolition of Nuclear 

Weapons) er en kreds af 

organisationer: Mayors for 

Peace (borgmestre): advo-

kater  (IALANA); Læger 

mod Atomvåben (IPPNW); 

Cykelryttere mod Atomvå-

ben (Peacemakers); 

Darmstädter Signal, der 

har taget skridt til gennem-

førelse af  denne aktion.  

De startede i 1996 efter 

Den Internationale Domstol 

i Haag havde erklæret brug 

af og trussel med atomvå-

ben for ulovlig.  

Deltagende udenlandske 

organisationer Nukewatch 

(USA), Bombspotting 

(Belgien), Kvinder for Fred.  

Aktivister samles  

Vi kan glædes over omfan-

get af Fredsbevægelser i 

Europa, og at de unge ikke 

længere vil overlade det til 

deres bedsteforældre  

at få afskaffet atomvåben.  

Den næste generation  

unge kan godt undvære  

de fremtidsudsigter  

atomvåben byder dem.  

Den 25. til 31. august 

vil der blive afholdt demon-

stration, og den 30. August 

vil folk strømme ind på ba-

sen i Büchel. De har til 

hensigt nænsomt og uden 

brug af vold at forstyrre 

det arbejde, der foregår 

med at vedligeholde Tysk-

lands atomvåben i brugbar 

stand.  

Der vil være træning i ikke

-vold og civil ulydighed.  

Vil du deltage kan du 

downloade løbeseddel og 

sprede meddelelsen.  

Løbesedlen indeholder en 

hensigtserklæring ”Jeg er 

en del af det”, hvor du kan 

erklære at ville demonstre-

re og gå ind på basen.  

Du skriver under på, at du 

også har til hensigt at  

fortsætte aktioner indtil 

den sidste atombombe er 

trukket ud af Tyskland. Du 

kan også bestille et eksem-

plar af løbesedlen hos Ulla  

Røder.  

http://www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org/
http://www.gaaa.org/vorstellung-en.pdf
http://www.gaaa.org/vorstellung-en.pdf
http://www.gaaa.org/vorstellung-en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
http://www.ialana.net/
http://www.ippnw.org/
http://www.ippnw.org/
http://www.ippnw-students.org/baltic/BBT-PressRelease.pdf
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Bundeswehr/liebsch.html
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf
http://www.nukewatch.com/quarterly/index.html
http://www.vredesactie.be/index.php?lang=en
http://www.kvinnorforfred.se/Tidning_2-08.pdf
http://www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org/
http://www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org/info-en.pdf
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Bedstemødre for Asyl 
Der har været en hel protester 
over de danske myndigheders 
behandling af flygtninge. Bed-

stemødre bruger deres søndage 
udenfor Sandholmlejren, alt 
imens de må se til at irakere 
bliver sendt hjem, uden hensyn 
til asylansøgerens helt aktuelle 
forhold.  
En kerne af demonstranter lar-
mer højlydt udenfor retsbyg-
ningen mod udvisning af Irake-
re. 

Sørgeligt  

er det at opleve vores asylpolitik, vores tørklædedebat og så debatten om 

tegningerne i Jyllandsposten. Det skal dog erindres at K.Westergård  har 
tegnet  denne tegning om broer og mure. Den fortæller i al væsentlighed 

grundlaget for hele uroen  i Mellemøsten. 

Kunst af Leif Nielsen, Galleri GAL , Frederiksværk 

Flygtninge i Danmark - ASYL 

Årgang 2, Nummer 2 

Verdens regeringer bruger årligt 6.381.000.000.000.000 kr. til militær.  

Iflg. FN kan blot 4% heraf kan skaffe mad, rent vand, boliger, skolegang og læge-
hjælp til alle nødlidende i Verden. Tænk om Lomborg og hans fine økonomer havde 

tænkt i disse baner!  http:/www.kvinderforfred.dk/ (tal fra 2006).  

Det er ikke Verden?  

”Hver gang et gevær bliver fremstillet, et krigs-
skib søsat, en raket affyret, er det reelt tyveri 

fra dem som sulter og ikke får mad. Fra dem 
som fryser og ikke får tøj. Verden bruger ikke 

blot penge til våben. Den bruger sine arbejde-
res sved, sine forskeres talent, sine børns for-

håbninger.” (citat af  Præsident (republikansk) 
Dwight D. Eisenhower den 16 april 1053. 1943 

øverstbefalende for de allierede styrker).  
Det er ikke ”verden” der ”bruger penge til vå-

ben ...”, men menneskene i verden. Vores poli-

tikere og militæret. I demokratiske stater er det 
borgerne, du og jeg, så længe vi stemmer for 

brug af militær. Verden har mange millioner 
mennesker, der gerne ville fjerne våben og mili-

tær i verden.  

http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/?Forside
http:/www.kvinderforfred.dk/
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 KALENDER 2008 - 2009 

December 

3.    

Forbud mod klyngebomber:  

International aftale underskrives.  
Når denne aftale er underskrevet 

dækker den også Danmark.  

Januar 2009 

18.-24.  

Brenderup Høskole 

Kursus i  
ikke-voldelig  

kommunikation 

Tlf. 64442414 

November 

11.  

Afsløring af mindesten, ceremoni  i 

Gribskov militærnægterlejr, som mod-
træk til monument over faldne danske 

soldater. 

Sommer 2009 Nato ud af  

Nordsverige 

14.-15. 

 

 

International aktionsdag mod den  

militære infrastruktur i Europa. 
Krige starter fra Europa og giver afsæt 

for verdensomspændende krige.                                      

Lad os stoppe krigene fra Europa.  

Faste dage: 

April 2009 
4. 

Maj 2009 

24.  

 

 
Nato 60 år 

 
Kvindernes  
Internationale dag 

for Fred og  

Nedrustning.  

15.-16. Danmarks Fredsråd: Internationalt  

møde til markering af 100 året for  

Nobelprismodtageren Fr. Baier...side 8 

August  

6. 

9.  

 

Hiroshima dag 

Nagasaki dag  

Oktober  

4.-5.   
 

 
 
 

5.-11.                  
 

 

27. 

Forberedelses konference, Stuttgart 

Tyskland: NATO’s 60 års dag i  2009.  
Ideer: Hr.braun@gmx.net.  

Tilmelding/overnatning: 
frikoop@bonn.comlink.org 
Kontakt  HB-medlemmer i AMK.  

Brenderup Højskole:  
Kursus i ikke-voldelig kommunikation. 

Tlf. 64442414. 
Blokade ved Aldermaston atomvåben 

fabrikken i det sydlige England. 

Hver dag: 

 

 

 

 

Hver anden 

uge: 

FredsVagt  

ved Christiansborg.  

http://www. 

fredsvagt.dk/ 

Tlf. 23460793 

Kvinder i Sort  

fredag i lige uger  

16.30 - 17.00.  

Tlf.: 48708384 

September 

17.-21.  

 

24.-25.  

 

European Peace Action  i Malmø  
European Social Forum i Malmø 

 
Mulighed for demonstration,  

Nato afholder øvelse i Enköbing. 

 

 

 

August 

6.  

 

Hiroshima dag 
  

9.  Nagasaki dag   

16.  HB-møde AMK   

22.  Arbejder museet: Dødens ingeniører  

Maskinfabrikken Topf & Söhne  

ovn bygerne fra Auschwitz.  

  

25.-31 Farvel atombomber, Büchel, Tyskland.   

Nyhedsbrev AMK 

http://www.information.dk/160043
http://www.mcmilitary.org/european_day_of_action_against_military_infrastructure?DokuWiki=286b18f13aff53b821af1c13e5036475
http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/?Forside
http://www.gipfelsoli.org/Home/Strasbourg_Kehl_2009/Strasbourg_Kehl_2009_english/5158.html
mailto:Hr.braun@gmx.net
mailto:friekoop@bonn.comlink.org
http://www.brenderuphojskole.dk/
http://www.tridentploughshares.org/index.php3
http://www.tridentploughshares.org/index.php3
http://www.fredsvagt.dk/
http://www.kvinderisort.dk/
http://www.europeanpeaceaction.org/new-website-european-peace-action
http://www.esf2008.org/home?set_language=sv&cl=sv
http://www.nato.int/docu/update/2008/09-september/e0924a.html
http://www.arbejdermuseet.dk/
http://www.bye-bye-nuclear-bombs.gaaa.org/info-en.pdf
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Aktioner for Nedrustning.  

Årgang 2, Nummer 2 

PINE GAB 6 

I Australien blev Pine Gab 6, Bryan, Jim, 

Adele and Donna, frifundet i en appelsag. 

Pine Gab basen er en del af  USA’s Stjer-

nekrigssystem. 

http://pinegap6.livejournal.com 

 

WAIHOPAI ANZAC PLOUGHSHARES  

New Zealand var Sam, Adi and Peter på 

pletten og fik taget hul på en af Echelon 

aflytningssystemets installationer.  

http://indymedia.org.nz/feature/

FASLANE, SKOTLAND 

For godt et år stemte Det skotske Parla-

ment nej til de britiske Trident atomubå-

de. Mens politikerne arbejder på sagen, 

fortsætter aktionerne nu også mod kom-

munikationssystemer til ubådene, og mod 

fabrikanterne Lockheed Martin og Roylls 

Royce. På atomubådsbasen i Faslane om-

ringede folk basen, for at fortælle, at 

atomvåben kan fjernes ad politisk vej, og 

at vi alle har et medansvar for at det 

sker. (Lockheed Martin og Roylls Royce 

samarbejder med Danmarks Forsvarsmi-

nisterium og Terma A/S omkring ordrer 

på dele til Joint Strike Fighteren.) 

NATO GAME OVER 

Det samme mente et par tusinde menne-

sker i maj i direkte mod NATO’s atomvå-

benpolitik og krigsførelse i Afghanistan. 

500 aktivister blev anholdt for civil uly-

dighed, da de udrustet med gulvtæpper 

og rebstiger drog ind på Natos hoved-

kvarter i Bruxelles. Klovne hæren sørgede 

i øvrigt for god underholdning i arresten.  

RAYTHEON 9 

Ved retten i Belfast blev Colm, Kieran, 

Eamonn McCann, Sean, Eamonn O’Don-

nel, Gary, Paddy, Jimmy og Micky frifun-

det af en enig jury. I 2006 ødelagde de 

for 350.000 £ edb-udstyr hos våbenfabri-

kanten Raytheon; der leverer guidede 

bunker buster bomber til Israel; anvendt i 

angreb på civile  i Libanon og  kampe i 

Irak og Afghanistan. (Dansk fabrikant 

GPV i Tarm har kontrakt med Raython). 

Raytheon 9 forsvarede sig med Nürnberg 

Principperne, og retten fandt, at de var 

berettiget i at forsvare deres naboer, 

brødre og søstre . Vi er alle naboer i den 

globale landsby, og alle har pligt at for-

hindre større og større krigsforbrydelser i 

at ske igen og igen. Artikel i Arbejdere 

den 1.7.08.  

Netop derfor fik også SAAB Microwaves 

test range i Mölndal nær Göteborg besøg 

af to  Plowbillar, svenske Per Herngren og 

Ulla Røder, DK i juli måned.  

BIG BROTHER - NÅR DU SENDER EN E-MAIL, RINGER ELLER GÅR PÅ NETTET, ER DER NÆSTE ÅR OP MOD 50 % RISIKO FOR, 

AT EN SVENSK SUPERCOMPUTER  LÆSER DINE MAILS ELLER  EFTERRETNINGSTJENESTEN LYTTER MED. (KILDE: POLITIKEN) 

http://pinegap6.livejournal.com/
http://ploughshares.org.nz/
http://indymedia.org.nz/feature/display/71808/index.php
http://www.tridentploughshares.org/index.php3
http://www.metal-supply.dk/article/view.html?id=4158
http://www.folketinget.dk/samling/20051/almdel/FOU/Bilag/131/266662.PDF
http://www.folketinget.dk/samling/20051/almdel/FOU/Bilag/131/266662.PDF
http://www.folketinget.dk/samling/20051/almdel/FOU/Bilag/131/266662.PDF
http://www.folketinget.dk/samling/20051/almdel/FOU/Bilag/131/266662.PDF
http://www.vredesactie.be/page.php?id=104
http://www.youtube.com/watch?v=JuaisrqfX78
http://www.youtube.com/watch?v=JuaisrqfX78
http://www.spinwatch.org/content/view/5100/8/
http://www.raytheon.com/
http://www.gpv-group.com/Default.aspx?ID=16
http://www.gpv-group.com/Default.aspx?ID=16
http://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=49962&TS_ID=5&S_ID=57
http://www.arbejderen.dk/index.aspx?F_ID=49962&TS_ID=5&S_ID=57
http://www.fredsaktiv.dk/index.htm#Indhold:
http://www.fredsaktiv.dk/index.htm#Indhold:
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Nyhedsbrev AMK 

Vor Verden  

Møde om samlet indsats for Fred 

Militærnægterforeningen indkaldte den31. maj til et møde omkring en samlet ind-

sats for fred. Det var et godt initiativ, og de fleste grupper var mødt op. Men resul-

taterne var små. Der er flere gode enkeltinitiativer som FredsVagten, Kvinder i Sort, 

Bedstemødre for Asyl.  

En organisation ICAN, er imod atomvåben, og sendte den yngste deltager der fortal-

te med optimisme at i deres gruppe var flere unge. Ellers var deltagerne en alders-

stegen gruppe. Erkende må jeg desværre, at der ikke kom meget ud af mødet. To 

resolutioner, som ikke fandt ud til pressen, og det er vi jo vant til. Nej til krig, har 

været den samlende kraft i protesten mod krigene i Afghanistan og Irak er desværre 

meget partiorienterede og har kontor sammen med enhedslisten! Fra os deltog  

Peter Henning. 

Mindesten i Gribskov  

Vort mangeårige medlem Henning Sørensen har skrevet bogen  

KRUDT uden KUGLER som sidste år blev udsendt til alle medlemmer. Han har fore-

slået, som en modsatrettet indsats til mindesten for døde i Irak og Afghanistan kri-

gene, at vi opsætter en mindesten for første verdenskrigs afslutning for 90 år siden 

– den 11. november 1918 (reserver datoen) og militærnægterloven fra 1917. 

Stenen vil blive sat i Gribskov lejren. Skov og naturstyrelsen er meget positivt ind-

stillet, og Kunstnere for Fred har bevilliget 5.000 kr. Tak. I øvrigt er Henning Søren-

sen formand for de danske afholdsforeninger. Ph. 

Danmarks Fredsråd. 

Her deltager vi også – men ret passivt. Den 15-16 november 2008 afholdes interna-

tionalt møde i Danmark, og det vil blive søgt slået lidt større op. Det sker i anledning 

af at venstremanden Fr. Bajer i 1908 fik Nobels fredspris. Altså en 100 årsdag. Bajer 

var ikke pacifist, men en ivrig forkæmper for fred. Oprettede i 1891 verdensfredsbu-

reauet. Deres blad fredsbladet udkom i 10.000 eksemplarer. Da havde Danmark vel 

knap 2 millioner indbyggere. 

I anledning af de lige overståede strejker var Bajer, sammen med sin kone Mathilde, 

den drivende kraft i at kvinder fik valgret til kommunalbestyrelser i 1908. Der er 

lang vej endnu, og den politik der føres af venstre i dag er jo absolut ikke Bajers. Ph 

Dansk militær bruger over  

30 millioner kr. - hver dag!  

Styrk freden og betal fredsskat til  

Aldrig Mere Krig. 

De højeste militærudgifter i mia. $  

 

1. USA        (547 )     2. Storbritannien  (59.7) 

3. Kina        (58.3)     4. Frankrig          (54.6) 

5. Japan      (43.6)     6. Tyskland         (36.9) 

7. Rusland   (35.4) 

http://www.fred.dk/mnf/index.htm
http://www.fredsvagt.dk/
http://www.kvinderisort.dk/
http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk/?Forside
http://wwwICANwOrg
http://www.saxo.com/dk/author/henning-soerensen.aspx
http://www.kunstnereforfred.dk/
http://www.danmarksfredsraad.dk/
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1908/bajer-lecture-no.html
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Læserbreve fra medlemmerne 

Hver dag dør 25.000 mennesker af sult. !  
Et barn dør hver 5. sekund! 

Nogle påstår, hungersnød ikke findes i  

demokratiske lande, da folk  vil stemme udueli-

ge regeringer ud; Men påståede  

lovlige retfærdige krige, anført af såkaldte de-

mokratiske stater, efterlader en  

uendelig række af uoprettelige skader på os 

mennesker og vores omgivelser. Der findes in-

gen garantier for, hvem der bliver den næste i 

fødekæden, der vil bukke under af mangel på 

livsbetingelser. Der findes ikke  lovlige eller ret-

færdige krige. ur                      

Hvornår  

har du sidst skrevet et læserbrev til din 
lokale presse? Selvom det er meget 
vanskeligt at få optaget læserbreve i 
landspressen – så prøv. I den lokale 
presse er det normalt meget lettere. 

 

Hvorfor er feminister snerpede?  

Gretelise Holm skriver i bogen, 
”Hvorfor er feminister snerpede?”: 
Konsekvensen er, at man som kvinde 
sommetider må sluge nogle kameler. 
Jeg har eksempelvis haft svært ved at 
gå ind for kvinders ligestilling i militæ-

ret. Den militære kamp- og dræberin-
dustri opfatter jeg i den grad som 
mænds banehalvdel, at jeg nok vil fo-
retrække, at kvinder stod udenfor og 

forsøgte at få den nedlagt. ph                              

Lidt Positivt 

Som fredsvagt får man mange positive ople-

velser. Vi er ganske vist meget skuffede over 
at statsministeren blev genvalgt. Den største 

turist gruppe, vi møder, er kinesre; mellem 
50 og 100 daglig. De kommer i små grupper 

mellem 10-12 personer. Det er typisk mel-
lemstanden. De er meget åbne. 

Mon det er en bevidst kinesisk politik. Der er 
for tiden ca. 3.000 kinesere der studerer i 

Danmark.  
Fra Danmark går deres tur til Oslo og Stock-
holm. Denne åbenhed opfatter jeg meget po-

sitivt. Jeg tror, at kineserne har lært af Sov-
jets fald. De vil ”erobre” USA økonomisk. Ki-

nas statsbank er ifølge ’Berlingeren’ verdens 
største. To andre kinesiske banker hører med 

blandt verdens største. Kina har sat sig på 
USA's obligationer og er tillige aktive på 

USA's aktier. Drilsk kan man sige, at de er 
med til at betale krigene i Mellemøsten. Kina 

har også lave udgifter til militær. Modsat Ve-
sten som i dag bruger flere penge på militær 
end under den kolde krig ! 

Ser man på EU traktaten er den en oprust-
ningstraktat. Mange sider om militær og få 

linjer om en humanitær indsats. På langt sigt 
kan Kina udvikle sig positivt. Ved du, at hver 

dansker køber for ca. 7.000 kr. kinesiske va-
rer årligt. Midt i alt det – skal vi ikke glemme 

klima og miljøet.   ph                                                        

http://globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=CHO20050717&articleId=698
http://globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=CHO20050717&articleId=698
http://www.bibliografi.dk/content.php?page=author&value=11477
http://www.fredsvagt.dk/
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Ude og Hjemme 

KIRUNA:  Svenske Kvin-

der for Fred fra Kiruna 
beder os reagere: 

”Nato burger Kiruna som 
træningsgrund. Vi vil ikke 

have dem der. Svenskere 

har altid være imod NATO. 
Derfor skal information om 

de faktiske forhold spre-
des,” udtaler Gun-Britt 

Mäkitalo and Edla Lantto, 
Kvinder for Fred fra Kiruna, 

som var med til NATO 
Game Over i Belgien. ”Vi vil 

komme og fortælle, hvad 
der foregår på ESF. Målet 

er at få Europa til at lytte 
og forstå, at vi ikke ønsker 

NATO i Nordsverige, både 
fordi NATO er en 

atomvåbenmagt og fordi 

deres overflyvninger med 
hypersonic fly forstyrrer 

renerne i området og 
miljøet i Europas sidste 

vildmark. Skab debat for at 
få folk til at fatte, hvad der 

sker i vores område, mobi-
liser folk, foretag aktioner 

mod Vidsel basen. Forsøg 
at udbrede budskabet at 

krig aldrig er udviklende.”   
International forskning 

og test i Kiruna.  
Helt tilbage til 2002 var 

forskere fra  

NASA; AMES RESEARCH 
LAB; Dreyden Flight 

Research Center og 
Locheed Martin m.fl. 

hjemmevant i Kiruna, hvor 
man i årevis har afprøvet 

hypersonic fly, rumfartøjer, 
raketter, UAV, missiler 

m.m. Locheed Martin er 
storleverandør til NATO, 

hvis  Warfare Centric 

System (NBF) blev afprøvet 
i Nordsverige i 2005-2006, 

hvor også det israelske vå-
benfirma Israeli Aircraft In-

dustry Ltd. blev hyret af 

EADS til test af missil kon-
trol og kommunikationssy-

stem (C4IS). I september 
afholder NATO endnu en  

øvelse i Enköbing i brugen 
af dette kommunikations-

system. Det svenske 
’Defence Research Agency’ 

og det amerikanske DARPA 
’Defence Advanced Re-

search Projects Agency’ har 
også testet radarsystemer 

fra Vidsel basen. Sverige 
har flere fælles projekter 

med DARPA, herunder test 

af UAV ’Unmanned Armed 
Vehicles’  (Læs: våben på 

ubemandede fly og soldat 
robotter til kamp i bebyg-

gede områder). 
Protester mod  

Missilskjold i Europa.  
Europe for Peace: I Tjekki-

et har Jan Tamas og Jan 
Bednar ved deres 21 dage 

lange sultestrejke sat om-
fattende protester i gang i 

mange lande mod USA op-
bygning af et missilskjold. I  

maj måned blev der sulte-

strejket  i solidaritet, og 
man fortsatte igen den 22. 

juni og  4. juli, med et nej 
til CYPER WAR (Star War). 

Der har efterfølgende væ-
ret et møde med politikere 

i Europaparlamentet.  
Italienere stopper arbej-

det med udvidelse af 
USA’s Vincenza base.  

I Italien har en gruppe  få-

et rejst en appelsag ved 
domstolen mod udvidelse 

af Vicenza basen, og der-
med fået stoppet arbejdet. 

Det er den første sejr. Vi 

håber det lykkes for Tjek-
kerne også. Underskrifts-

indsamling: 
www.nonviolence.cz.  

I Schweiz kan militær-
nægtere gennemgå et kur-

sus i ikke voldelig konflikt-
løsning. De kan derefter 

blive beskæftiget med soci-
alt gadearbejde. (Kilde: Po-

litiken) 
Danmark vil nedlægge 

FN’s Hurtigt udrykkende 
Fredsbrigade.  

Udenrigsminister Per Stig 

Møller har i fortrolighed ori-
enteret Folketingets Uden-

rigspolitiske Nævn. Årsa-
gen er andre landes mang-

lende tilmelding til briga-
den. Danmark opfordrer nu 

FN til at nedlægge den. El-
lers vil Danmark selv gøre 

det. (Kilde: Ritzau). 
Pædagogstrejke får kri-

minaliteten til at stige. 
Manglende børnepasning 

under pædagogstrejken 
medførte en markant stig-

ning af småkriminalitet, 

hærværk og ballade. SSP 
konsulenter var ikke i tvivl 

om, at det er strejkens 
skyld. Man kunne ønske, at 

de unge inden de forlader 
skolesystemet har lært alt 

om ikke-vold og har forstå-
et at bruge ikke-vold i 

praksis.  

http://www.esf2008.org/registrations/kvinnor-for-fred/nato-not-welcome-in-northern-sweden
http://www.esf2008.org/registrations/kvinnor-for-fred/nato-not-welcome-in-northern-sweden
http://www.esf2008.org/registrations/kvinnor-for-fred/nato-not-welcome-in-northern-sweden
http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=224
http://www.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/centers/ames/home/index.html
http://www.nasa.gov/centers/ames/home/index.html
http://www.nasa.gov/centers/dryden/home/index.html
http://www.nasa.gov/centers/dryden/home/index.html
http://www.lockheedmartin.com/
http://ftp.rta.nato.int/public/PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-SCI-162/MP-SCI-162-15.pdf
http://www.iai.co.il/Default.aspx?FolderID=25467&lang=EN
http://www.iai.co.il/Default.aspx?FolderID=25467&lang=EN
http://www.eads.net/1024/en/eads/eads.html
http://www2.foi.se/rapp/foir1002.pdf
http://www.darpa.mil/
http://www.darpa.mil/
http://www.darpa.mil/
http://nenasili.cz/en/701_homepage
http://www.nato.int/issues/cyber_defence/index.html
http://www.nonviolence.cz/
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  Våbenhandel og transport i Europa 

Europas våben smedjer. 

Den 332 år gamle våbenfabrik i Elling ved Frederikshavn, AMA er solgt til spanske Ex-

pal, som er et selskab under Maxam Group. Den amerikanske Maxam North America 

Inc. blev opkøbt af spanske Maxam S.A., og samtidig fik amerikanerne adgang til det 

europæiske ammunitions marked, som Expal er førende indenfor, herunder adgang en 

forsknings og udviklingsafdeling i Galdacano i Spanien, der udvikler og tester nye pro-

dukter og teknologier.  

Expal handler med forsvarsministerier og hære, primært indenfor NATO, og har i 4 år 

leveret morterer og morterammunition til den danske hær. Firmaet destruerer og gen-

anvende ammunition og dele til ammunition, men er især kendt for at producere klyn-

gebomber. Ifølge Erhvervs og Byggestyrelsen, skylder Expal  Danmark 122 millioner 

ud af de 5.2 millioner som Danmark i juni 2008 har i udeståender til en lang række af 

modtagerne af vores krigsmateriel.  

Salget af AMA skete som følge af Forsvarets øgede fokus på de operative opgaver, op-

lyser forsvaret. Forsvarschef Jesper Helsø underskrev aftalen den 17. april efter Folke-

tingets finansudvalgs godkendelse af aftalen. Overdragelsen skete den 29. april. For-

svaret har i forbindelse med salget sikret sig at der fortsat produceres ammunition til 

det danske militær på fabrikken i Frederikshavn, så de omkring160 medarbejdere på 

AMA vil ikke blive arbejdsløse foreløbig.  

Arne Hansen, medlem af SF og Geert Grønnegaard har sendt et brev den 24. april  til 

Holger K. Nielsen og Pernille Frahm i Forsvarsudvalget, hvor de spørger til om salget af 

AMA var lovligt. Geert Grønnegaard oplyser at man omkring 1937 havde  indskrevet i 

loven, at den udenlandske ejerandel højst måtte være 30 %. (Dette for at beskyttes 

sig imod et frygtet nazitysk opkøb). Loven blev vistnok lempet under Hans Engell til en 

større %-del? Redaktionen er i skrivende stund ikke bekendt med svaret.  
Greenpeace har aktioneret mod Expal og produktionen af klyngebomber den 22. maj 
2008 i Madrid. 

Våben og militært gods i rutefart til Europa fra Danmark og Sverige .  

Efter AMA i april blev solgt til Spanske Expal, var noget af det første der skete, at AMA 

fik transporteret 35 vognlæs med 14.000 stk. 155 mm granater til Expal-AMA i Spani-

en. Al det krudt skal bruges bl.a. til maskinpistoler. En anden side af denne sag er de 

transporter, der forgår med militærets materiel og ammunition på det danske vejnet. 

Bare, der ikke sker en ulykke en dag, eller at det utænkelige skulle ske, at et hold ter-

rorister overtager sendingen  Ad søvejen transporterer Scandinavian Sealift AB bl.a. 

sprængstoffet IMO1. Det militære isenkram passerer gennem havnen i Varberg.  

C-R Johanssons Åkeri fra Varberg kører bl.a. ”Sprængstoffer i airbags i bilen fra Bor-

deaux til Vårgårda”, oplyste en medarbejder Kjell-Åke Lindgårdsson, der også oplyste, 

at når trusselsbilledet kræver det, anvendes der helikoptere, så ingen har mulighed for 

at kapre våben og eksplosiver. I Spanien og Italien udfører disse transporter uden mi-

litær eskorte. Vognene må ikke tages ombord på nogen passagerfærge, og må kun kø-

re i tunneler på særlige tider om natten. Allerede i Helsingborg stødte man på proble-

mer. Der går derfor en færge, som kun tager et dusin køretøjer med, midt på natten. 

Det er specielt svært at få transporteret eksplosiver til England. I tunnelen godkendes 

kun seks kilo og passagerfærgerne kan ikke anvendes. Der er nok ingen der er i tvivl 

om Danmarks og Sveriges deltagelse i den europæiske oprustning, men der trænger 

til at blive sat nogle navne på, og til at der bliver sat en stopper for dette vanvid. 

file:///C:/Users/Ulla/Documents/Briefcase
file:///C:/Users/Ulla/Documents/Briefcase
http://www.maxam-int.com/index.html
http://www.maxam-int.com.au/about/
http://www.maxam-int.com.au/about/
http://www.maxam-int.com/index.html
file:///C:/Users/Ulla/Documents/Briefcase
http://forsvaret.dk/FKO/Nyt+og+Presse/%C3%98vrige+nyheder/Forsvaret+har+solgt+Ammunitionsarsenalet.htm
http://news.infoshop.org/article.php?story=20080522171501811
http://www.sealift.pl/en/okno.html
http://www.hn.se/m_standard.php?id=648152&avdelning_1=109&avdelning_2=294&
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Kort referat af generalforsamlingen den 5.—6. april 2008 i Tarm: 

Beretning om årets aktiviteter:  

▪Samarbejde med Kirsten Kristensen, Rosenlund Forlag om DVD-film om afhjælpning 

af mobning. 

▪Revision af folder færdiggjort. 

▪Annoncering i Metro-Express og Søndagsavisen.  

▪Etablering af ny hjemmeside.  

▪Møde med militærnægterforeningen om bladsamarbejde. AMK’s deltagere afviste, 

idet de ikke er pacifistiske nok.  

▪AMK har købt restoplaget af Henning Sørensens bog, ”Krudt uden Kugler” til brug 

som gaver.  

▪Bodil Nielsen redegjorde for regnskabet. Portoen er steget, så derfor opfordres alle 

med e-mail til at tilmelde sig. Et forslag om at differentiere kontingentet, så med-

lemmer med e-mail blev begunstiget, blev ikke vedtaget. Regnskabet godkendt af 

revisor og landsmødet.  

▪Nomineret til Fredsrosen var: ”Kvinder i Sort”, Flemming Balvig, Jan Øberg,  

Crossing Borders. Beslutning tages på første hovedbestyrelsesmøde.  

▪Bodils forslag vedrørende fremtidigt arbejde, hjemmeside, arrangementer, interna-

tionale kontakter blev drøftet, men der blev ikke vedtaget noget.  

▪Geert Grønnegård foreslog, at AMK henvender sig til nogle nærtstående partier med 

forslag til et mindre militærvæsen. Forslaget videregives til bestyrelsen, men vi må 

holde foreningen partineutral. Medlemmer opfordres til at henvende sig til deres fo-

retrukne partier.  

▪Frands Frydendal foreslog, at AMK etablerede et forum til drøftelse af en ikke-

voldelig samfundsideologi, Staten er jo defineret som et voldsmonopol, så et ikke-

voldeligt må samfundet strengt taget være statsløs - eller hur? Forslaget blev vide-

regivet til Hovedbestyrelsen.  

▪Der blev ikke vedtaget nogen årsmødeudtalelse.  

▪Kontingent fastholdes uændret. 

▪Frands henviste til en typograf, som kunne lave layout og tryk af AMK-Nyhedsblad.   

Ny bestyrelse se side 16. 

  

Nyt fra kasserer: 

Den nye kasserer har i skrivende stund ikke sendt nogle nyheder til nyhedsbrevet; 

men ifølge Bodil  er regnskab fra årsskiftet til og med april 2008 og tilhørende bilag 

sendt til revisor. Hermod oplyser, at han og foreningens nye kasserer Poul Pedersen, 

har været i banken for at ordne underskrifts formaliteterne. 

Generalforsamling 
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War Resisters  International  

War Resisters International afholdt seminar i Bruxelles 
Der var  fokus på Våbenindustrien i EU og NATO under WRI seminaret i Bruxelles, 

der foregik samme uge som den store aktion NATO GAME OVER fandt sted.  
Når man beskæftiger sig med Fred må også forholde sig til de våben, der skaber 

ufreden, så derfor har WRI oprettet en ny form for hjemmeside, MCMILITARY, der 
fungerer som et globalt  leksikon på internettet. Alle og enhver kan lægge deres ind-

samlede  oplysninger om militæret, våbenfabrikanter m.m. ind på denne hjemme-
side. Derved kan der skabes et hurtigere overblik så der kan sættes effektivt ind 

med protester.  WRI er med i front og afholdt workshops i ikke-vold, hvor et bredt 
spektrum af folk deltog.  På seminaret, blev der netværket, og der blev lagt en god 

grobund for fortsatte civile ulydigheds aktioner med den bredest mulige deltagelse. 

”Ifølge Nuclear Resisters (3.7.08)  har 

der været foretaget 15.000 arrestatio-

ner siden 2002 i forbindelse med civil 

ulydighedsdemonstrationer. De fleste 

dommere og anklagere har været me-

get modvillige med at arrestere demon-

stranter, så bortset fra ulejligheden og 

nogle omkostninger er er risikoen me-

get lille ved denne form for demonstra-

tioner”,  skriver professor Francis Boyle  

”Hvorfor bliver der IKKE undervist i, 

fremmet og støttet op fra de  største 

nationale græsrodsbevægelser omkring 

de store civile ulydigheds masseaktio-

ner, der udøves helt legitimt for at for-

hindre større forbrydelser i at ske; men 

som dog risikerer arrestation? Verdens-

historien har bevist effekten ved brugen 

af civil ulydighed for at opnå sociale for-

andringer, og der findes indenfor denne 

form for midlertidige bevægelser et 

stort potentiale, der endnu ikke er op-

daget.” (se bogen Protesting Power: 

War, Resistance and Law fra Rowman & 

Littlefield: 2008). 

De gode og de virkelig slemme  

Avisoverskrifter  
Tiden er inde ti l  at skrotte atomvåben.   

Mandela s lettet  fra USA’s  terrorl iste.   

Radovan Karadzic arresteret.  

212 danske soldater  har krigstraumer   

http://mcmilitary.org/
http://www.nuclearresister.org/index.html
http://cgi.ebay.com/Protesting-Power:-War,-Resistance,-and-Law-(War-and-Pea_W0QQitemZ110269829106QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0807111781r32667
http://cgi.ebay.com/Protesting-Power:-War,-Resistance,-and-Law-(War-and-Pea_W0QQitemZ110269829106QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0807111781r32667
http://cgi.ebay.com/Protesting-Power:-War,-Resistance,-and-Law-(War-and-Pea_W0QQitemZ110269829106QQcmdZViewItem?IMSfp=TL0807111781r32667
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     Uddrag af Referat fra Aldrig me-

re Krigs HB-møde d. 3.05.2008.  

1. Ordstyrer: Peter Henning. Refe-

rent: Arne Hansen 

2. Hvad gik galt da Bodil gik? En 

grundig diskussion; også fremført 

kritik af den måde HB og HB-

møderne fungerede  på og råd til 

hvordan HB-møderne kan fungere 

bedre fremover. Luften var blevet 

renset.  

3. Poul Pedersen enstemmigt valgt 

til ny kasser. Revisor Poul Krogs-

gaard har fået adressen på den nye 

kasserer. 

3. Suppleanten Arne Hansen træder 

ind i bestyrelsen på den ledige 

plads . 

4. Referatet fra årsmødet godkend-

tes enstemmigt. 

5. Geert og Poul Pedersen arbejder 

videre med ideen til en plakat med 

fotograferede spejlbilleder 

6. Hermod og Geert arbejder tek-

nisk med at lægge plakater på in-

ternet. Kulturredaktioner og skoler 

orienteres . Peter Henning er kon-

sulent. 

7. Et brev til forsvarsministeriet ko-

ordineres med andre organisatio-

ner. Det kan tages op på fredstræf-

fet d. 31. maj. På næste måde ta-

ges en principiel drøftelse af be-

handlingen af medierne. 

8. Stjernekrigsopbygningen i Polen 

og Tjekkiet: Ulla spørger: Findes 

der nogle til at planlægge en demo 

ved den Polske ambassade? 

9. Salget af AMA til den private 

spanske Expal: Der er nok ikke juri-

disk var noget at komme efter, 

men politisk? Det må undersøges 

nærmere, hvorvidt nogen procent-

sats i den gældende våbenlov er 

overtrådt Arne afventede svar fra 

MF'erne.  Geert og  Arne ville følge 

sagen.  

10. Store flyverbomber: Geert skri-

ver artikel om store flyver bomber. 

11. AMK’s nye hjemmeside 

www.aldrigmerekrig.dk. Hermod 

fremsender  koder og instrukser til 

Hermod og Arne. 

12. Nyhedsbrev: Ulla og Peter Hen-

ning redigerer. Satser på 4. numre 

om året. 

13. Seminar om fredspædagogig 

tages op på fredstræffet d. 31. maj. 

AMK evt. finde samarbejdspartner. 

14. Planlægning af ceremoni med 

afsløring af mindesten i Gribskov 

militærnægterlejr d. 11.11.08. 

(som modtræk til monument over 

faldne danske soldater).  Alle skulle 

overveje til næste HB-møde. 

15.Næste HB-møde: lørdag d. 16. 

august.  Geert og Hermod indkal-

der. Ønsker til dagsordenen skal 

indsendes til Hermod og Geert med 

deadline d. 2. august.    

16.  AMK deltager i fredstræf d. 

31.05.08 indkaldt af  Militærnæg-

terforeningen.  

17. Europæisk Social Forum, ESF, 

19-21. September 2008.  

(fortsættes) 

Meddelelser fra bestyrelsen:  

http://www.aldrigmerekrig.dk
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Årgang 2, Nummer 2 

Kr. 225,00 

 

Enkeltperson                                                                                                  

Kr. 300,00 

Kr. 150,00 Kr. 150,00 

Kr. 150,00 

AMK Militærnægterforeningen 

Bliv medlem af  AMK 

Par 

Uddannelsessøgende Pensionist 

Civil Værnepligtig 

Oplysning om: 

 Navn 

  Adresse 

  Tlf. 

   E-mail 

Der er brug for pacifistiske synspunkter mere end nogensinde. Vi har brug for dig. 

Vi har brug for at blive flere. Støt freden - "knæk et gevær" med os.  

Inkluderet i medlemskabet er bogen 

”Krudt uden Kugler” og AMK’s emblem. 

Landsadresse: Hermod Folke Hansen, Nørremarksvej 4, 6880 Tarm. 

Bidrag  kan indbetales  på posthus eller  web-bank direkte til AMK’s konto i : 

Arbejdernes Landsbank, konto nr. 5396 0309139.  

Læs principprogram og vedtægter:   http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm 

At være pacifist er en livsholdning.  

Aldrig Mere Krig blev startet i 1926  

og er i dag en af landets ældste  

fredsorganisationer.  

- derfor er AMK en gammel forening, der  

ikke kun kører på enkelte mærkesager  

- det er livet det drejer sig om, og den  

"sag" forældes ikke. 

Vi arbejder på at finde 

alternativer til oprust-

ning og på at udvikle 

forsvarsformer, der 

bygger på ikke-vold. 

Aldrig Mere Krig er ikke 

knyttet til noget parti 

eller nogen religiøs for-

ening. 

    (fortsat) Fokus på European Peace 

Action; EPA er et samtidigt arran-

gement også i Malmø; WRI er en-

gageret. EPA har en bod på ESF. 

Diskuteres på Fredstræffet 31. maj.   

18. Støtte til Team Rosenlund. Film 

projektet har fået udbetalt 10.000 

kr.; der skal skrives kontrakt, afta-

les AMK’s brugsrettigheder og om-

tale i filmen. Frands kontakter film-

magerne. 

19. Fredsrosen til Crossing Borders. 

Peter ordner det praktiske.  

20. Enstemmigt: Ikke støtte til FIR. 

21. Kommunikation i AMK og HB: 

Referater sendes til alle HB-

medlemmer. Indsigelser inden en 

uge. Beslutnings- og brainstorm-

ningspunkter adskilles. Evt. skriftlig 

orientering fra forslagsstilleren. 

Næste HB-møde 16.8 indledes med 

workshop om kommunikation.  

 

http://fred.dk/amk/amk-info.htm
http://fred.dk/amk/nedrust.htm
http://aldrigmerekrig.dk/vedtaegter/index.htm
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Hovedbestyrelse:           
 

Geert Grønnegaard, Leragervej 8, 4174 Jystrup, 
tlf.: 5752 8250  

 
Hermod Folke Hansen, landskontoret. 

 
Arne Hansen, Sønderjyllands Allé 35,  

9900 Frederikshavn, tlf.: 98425542.  
Mail: post@arnehansen.net  

              
Majken Jul Sørensen, Internationalt udvalg,  

Grevlingevejen 19, 9017 Tromsø, Norge. 
Mail: majken@fred.dk 

 

Frands Wisbech Frydendal,  
Ginnerupvej 5B, Krejbjerg, 7860 Spøttrup. 

Tlf.: 97563223, mail: fwf@fiberpost.dk 
 

Ulla Røder, Søndermarken 18, 3060 Espergærde,  
tlf./fax: 31625110,  

mail: fred542008-amkhb@yahoo.dk.  
 

Peter Henning, Unnasvej 3, 3000 Helsingør.  
Tlf.: 49216563,  mail: phenning@mail.tele.dk 

Suppleanter: 
Ann-Lis Andersen,  

Bæksøvej 4, Hareskovby, 3500 Værløse.  
Tlf.. 44986688. Mail: arne-putte@get2net.dk 

 

Peder Frode Hansen,  
Skårupvej 7, 7700  Thisted,. Tlf.: 97974215 

Har du fået e-mail, så send os 

adressen. Nyhedsbrev pr. e-mail er 

gratis — pr. post koster det 7 kr. 

      

 

A L D R I G  M E R E  K R I G  

 
Landsadresse: 

Hermod Folke Hansen  

Nørremarksvej 4 

6880 Tarm 

Telefon: +45 97373163 

E-mail: info@aldrigmerekrig.dk 

Bank: Arbejdernes Landsbank, 

konto nr. 5396 0309139  

Regnskabsfører og kasserer:  

Poul Pedersen, Fyrresvinget 35, 

8600 Silkeborg,  

tlf. 8683 6690 

E-mail: 
poul.pedersen@post.tele.dk 

Porto  

5,00 

Besøg vores websted:   

http://fred.dk/amk/ 

Redaktion:  

Peter Henning og Ulla Røders 

første bladudgivelse.  

Vi bliver bedre næste gang!! 

 

Fred er en menneskeret  
Krig er en forbrydelse mod menneskeheden Kon-

flikter bør altid løses med fredelige midler  
 

Afs.: Folke Hansen 

Nørremarksvej 4,  
6880 Tarm 

 


