Måndag 27 maj
Vi avslutar en händelserik vår
med en kväll av fredskultur på Galleri Röda Sten
1. Redan kl. 17: Samling vid fredsgudinnan Nuclear Disarmament strax intill
Galleri Röda Sten. Konstnären själv, Bertil Gustafsson, visar och berättar om sitt verk.
2. Därefter: En enkel macka på restaurang Röda Sten (förhandsbeställ – se rutan nedan)
3. Mötet börjar kl. 18: Kajsa Johansson: Människors längtan efter fred.
Plats: Galleri Röda Sten
4. Därefter: Per Umaerus – musik och sång
5. Och så mingel, snack, hej då! Slut kl. 20

Per Umaerus
är en välkänd Göteborgsmusiker. Han spelar och sjunger i Bröderna
Brothers, i Pepperland (som är utsedda till världens bästa Beatlesband) och i
Brännöpojkarna och har jobbat i många olika andra konstellationer, också
med barnföreställningar genom Hyvelbengt och Jonny Dyckert och i
Radions julkalender och flera andra sammanhang. Per har skrivit många
härliga och underfundiga låtar både för egna framföranden och till andra
artister och till teaterföreställningar mm

Människors längtan efter fred”
– berättelser och bilder från
Moçambique och Afghanistan
Kajsa Johansson, doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö
och verksam
inom Freds- och utvecklingsprogrammet. Kajsa har många års erfarenhet
av civilsamhällesarbete i Moçambique och Afghanistan.
Arrangör:
Svenska Freds ser detta möte som avslutning på en aktiv termin med
intressanta aktiviteter och stor uppslutning av oss medlemmar. Därför vore det
kul om du vill komma till Röda Sten omkring kl. 17 för att tillsammans intaga
en Freds-tallrik eller Freds-paj. Svenska Freds sponsrar maten, så du kan välja
mellan:
•
•

En vegetarisk mezetallrik där du betalar 110 kr, samt själv står
för drycken, eller
En spenatpaj där du betalar 65 kr, samt själv står för drycken.

Hoppas många av er vill träffas för en trevlig stund i restaurangen innan mötet.
För att restaurangen ska kunna planera antalet gäster som vill ta del av
erbjudandet, vore vi tacksamma om du anmäler dig
till majlis.foller@gmail.com senast 20 maj och meddelar om du vill ha
mezetallrik eller paj.

och

i samarbete
med

Alla välkomna! Fri entré.

