Medlemsbrev 22-05-17
Hej alla medlemmar och vänner i Fredens Hus Göteborg!
Förlåt. Jag är verkligen ledsen att jag inte hört av mig och föreningen på länge. Ni hörde av
oss till årsmötet. Protokollet trasslade för vi hade ambition att ha handskrivna underskrifter
trots att det var ett delvis digitalt möte och en justerare inte var på plats.
Hemsidans uppdatering. Det har legat på mig att uppdatera hemsidan och att skriva till er.
Samtidigt har jag dragit på mig en väldig massa arbete genom att delta i diverse
arbetsgrupper som möts digitalt. Hemsidan www.laraforfred.se har jag skött bättre och där
lagt in mycket material från fredsrörelsen. Nu har jag äntligen uppdaterat vår egen hemsida
så det går att läsa menyn Aktiviteter och hitta gamla verksamhetsberättelser under menyn
Om oss.
Dagsläget. Nu på slutet efter Rysslands invasion i Ukraina har läget blivit värre på flera sätt,
främst politiskt men också för mig tidsmässigt. Det gällde att hålla Sverige utanför
Natomedlemskap och anordna landsomfattande manifestationer och demonstrationer. Som
bekant har regeringen nu beslutat och Ann Linde skrivit på Natomedlemsansökan. Det är lätt
att tappa arbetslusten men det får inte ske.
Den 22 maj kl. 15.00 -17.00 blir det demonstration med samling på Gustaf Adolfs Torg här i
Göteborg och marsch till Götaplatsen. Brian Palmer blir huvudtalare och
ungdomsrepresentanter håller appelltal. Musik.
Det finns annonsering i www.fredsam.se och på vår hemsida, www,fredenshusgoteborg.se
förutom i www.laraforfred.se.
Se annonsen i Facebook och sprid, du som har möjlighet.
https://www.facebook.com/events/711327190322713/ Arr. Kampanjen Nej till svenskt
Natomedlemskap.
Vi delar flygblad lördagen den 21 maj under Göteborgsvarvet. Då behövs många. Hör av dig
till Karin 0760 30 86 00.
Tanken är att vi ska bli många över hela landet och att det ska höras ända in i Natoländerna att
det inte finns någon enighet om detta i vårt land. Vi är många som ännu önskar alliansfrihet så
att vi kan arbeta mot krig och för fred, se till säkerhet för alla människor och stater.
Kärnvapenfrågan är väldigt relevant i sammanhanget.
Dessutom läger för kurser i fredskultur, civilkurage och ickevåld 31 juli - 4 aug. Det är
fjärde året i rad. Plats: Lysestrands scoutgård. Se annonsering på ovan nämnda hemsidor.
Anmälan. Priserna anges på hemsidan. Jag svarar på frågor. Helena Mering och jag håller i en
kurs 31 juli – 2 aug. Konflikthantering och medling. Helena håller därefter en kurs i
gestaltterapi.
Varma hälsningar! Kom på demonstrationen! Hör av er på annat sätt!
Karin Utas Carlsson
0760 30 86 00

