
                      KÄRA MEDLEMMAR OCH STÖDJARE! 
 
                      En het sommar har ett klimatiskt slut, men inte ett militärt. Istället blir det  
                      oktobermanöver med Norge, Island, Sverige, Finland och Östersjön som värdar. 
                      Ett tjog Natostater deltar. Manövern heter Trident Juncture och är riktad mot 
Ryssland, som antas dåraktigt nog att våga anfalla Nato. Miljöfrågan har sagts vara het i 
svenska valet. Där inräknas inte den massiva militära miljöförstöringen av hundratals  strids- 
flyg, bombfällning, krigsfartyg, granater och terrängfordon hanterade av 35 000 man i två 
veckor. 
   Värdlandet Sverige står för de flesta fiolerna med vår mark, vårt luftrum och vår stora del av 
Östersjön.  
   Var finns det konstruktiva i allt detta? Jo, i lilla Henån, i Fredsrörelsens på Orust 
höstprogram med mottot FRÅN HOT TILL HOPP. 
 
   (Det tidigare i kulturhusets program annonserade föredraget av professor Ola Tunander har 
fallit bort av skäl vi inte råder över och ersätts av Jörgen Johansen.) 
 
tors 4 okt      Fredsforskaren och aktivisten Jörgen Johansen: 
                     LIBYEN FÖRSTÖRT MED SVENSK HJÄLP 
                     Kan lögnerna avslöjas, våldet stoppas och folket börja hoppas? 
                      
tors 18 okt    Sinologen och humanekologen Elisabeth Mühlhäuser:  
                     SIDENVÄGEN IGÅR OCH IDAG -  politiskt, ekonomiskt, kulturellt  
 
tors 1 nov     Prästen, teol dr, ekumeniska samordnaren Kairos Palestina – Sverige 
                     Anna Karin Hammar: 
                     ETT FRITT PALESTINA -  med ickevåldets två händer 
 
ons 14 nov   Biståndsarbetaren, styrelseledamoten i Sv. Afghanistankommittén 
                     Kajsa Johansson och kortfilmaren  Alireza Shafiee: 
                     HUR FARLIGT ÄR DET I AFGHANISTAN? 
 
tors 22 nov   Journalisten och dokumentärfilmaren Marika Griehsel: 
                     KVINNLIGA JOURNALISTER GER HOPP I FÖRÄNDERLIGT  
                     MEDIALANDSKAP  
 
Alla program  i Henån börjar kl 19. Fri entré.  
Vi stöds av Orust kommun och studieförbundet SENSUS. 
 
Den 1 december har vi slutligen utdelning av ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels 
testamente”. Pristagare är fredsaktivisten och författaren Agneta Norberg. Det sker i 
Svanviks gamla skola, nära Stocken, med en inledande seminariedag med tre föreläsare. 
Detaljerat program kommer på hemsidan. Frågor till Erni & Ola Friholt tel 0304-51215 
och 073-907 27 17. 
 
   Den som ännu ej betalat medlemsavgiften, kr 150:-, barn och skolungdom 20:-, får här en 
påminnelse och ett kort: Fredsrörelsen på Orust, bg 5916-1786. Du kan samtidigt stödja 
indiska ursprungsfolk, ickevåldskamp i Serbien och fattigpensionärer i Belgrad. Vi har 
mångåriga kontakter med dessa. 
 



   Som vanligt har vi Fredscafé kl 10-14 på lördagsmarknader i Tavlebord (vid Tegneby 
vägskäl). Hjälp med servering och bakning uppskattas! Ring Pia Palmer 076-289 50 22, 
Håkan Håkansson 0703-87 88 69, eller Erni & Ola tel som ovan. Följande datum är bokade:  
29 sept, 13 okt, 27 okt och 17 nov. 
 
   I samband med Hiroshimadagen deltog många aktivister i aktioner i Göteborg. Minnet av 
cirka 200 000 offer i Hiroshima den 6 augusti och i Nagasaki den 9 augusti 1945 och 
strålskadade och döda ännu idag, stämmer till eftertanke om de 15 000 kärnvapen som idag 
väntar på att sprängas och dagligen används som hot mot mänskligheten som gisslan. 
   De stater som ännu hotar oss alla är Ryssland, USA, Kina, Indien, Pakistan, Israel och 
Nordkorea. Den påhittade existensen av kärnvapen har tjänat som förevändning för förstöring 
av Irak och hotar idag Iran. 
   Någon gång efter valet kommer Sveriges riksdag att besluta om vi ska skriva under det 
förbud mot kärnvapen vi själva tog initiativ till. Hot från USA och övriga Nato har hittills 
stoppat de fega svenska politikerna. 
 
   En som aldrig fegade ur var violinisten Helga Hussels. Många av våra medlemmar deltog i 
hennes begravning den 8 augusti. Som alla vet bidrog hon med fiol och piano till helheten i 
många av våra program och var helhjärtat aktiv i vår flyktingstödjargrupp. 
Fredsrörelsen tackar för de många gåvor vi fick mottaga till Helgas minne, som också 
uttrycktes i en krans i kyrkan. 
 
Vi hoppas på god uppslutning i höstens program. Vårt ansvar för det växande släktet kräver 
att vi förmedlar fakta om problem och initiativ till lösningar till alla vi kan nå. 
 
Fredliga hälsningar genom 
 
 
 
Ola Friholt 
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