NYHETSBREV
GI BORT GAVEBREV TIL JUL

nr 9 nov 2014

NORGES FREDSFOND HEDRER
FJORÅRETS «VINNERPROSJEKT»

I Norge har de fleste for mange ting. Gi heller en
meningsfylt gave til jul. Gi et bidrag til en verden uten
krig! Et gavebrev er vedlagt dette nyhetsbrevet.

Biblioteket i Stavanger arrangerte litteraturfestivalen
«Kapitttel 2014» over fem dager i slutten av september.
På festivalen deltok Dr. Khadija Safi fra Afghanistan og
Aftenpostens midtøstenkorrespondent Kristin Solberg.
Solberg har skrevet bok om jordmødrene i Afghanistan,
«Livets skole». Dr. Khadija er en sentral person både i
boken og i gjennomføringen av prosjektet «Fra soldater
og tanks til jordmødre for fred i Afghanistan».
Lørdag 20. september ble Norgs Fredsfonds styrerepresentant i Stavanger, Jorunn Karin Berg, invitert til å
avslutte dagens dialogmøte og overrekke en hedersbevisning fra Norges Fredsfond.
Tidlligere på dagen var det forelesninger av
amerikanske Alan Weissman og andre internasjonale
forelesere. Salen i Kulturhuset var full, rundt 150
deltakere. Dr Kadhidja og Kristin Solberg hadde et
lydhørt publikum. Budskapet var ekte, personlig og traff
tilhørerne. Jorunn Karin Berg holdt en tale på vegne av
Norges Fredfond.

Slik gjør du:







Betal ønsket beløp til Norges Fredsfonds konto
1254.20.62914. Merk betalingen”GAVE” og din epostadresse.
Ta en utskrift av banktransaksjonen.
Fyll ut gavebeviset med TIL: og FRA: og beløp.
Pakk inn gavebeviset og bankutskriften på en kreativ
måte: I et rør, i en strømpe eller i fargerikt papir.
Gi bort og gled noen!

Hun avsluttet med:
“You have å challenging task in a war-torn, embattled
country Through this prize we want to express Our
gratitude for your courage, bringing this important issue
up on the agenda. Our hearts go out to all those women
that everyday struggle under difficult conditions. You are
their hope and thank you for keeping up this important
work.” Deretter overrakte hun Dr. Khadija et innrammet
bilde med fredsmotiv av billedkunstner Marta Dortea
Sagland Lea. Kristin Solberg fikk et krus med fredsmotiv
Det var stor applaus og trengsel rundt de to Det var
rørende da dr. Khadija sa at hun så flere fra sitt folk i
salen. - En stor dag!

Overrekkelse av hedersbevis i Stavanger, 20. september 2014

Dr Kadhidja Safi, Afghanistan

Fra venstre: Dr Kadhidja, Kristin Solberg og Jorunn Karin Berg
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Gavebevis
TIL: …………………………………………….
FRA: …………………………………………….

Gaven til deg er et bidrag til
en verden uten krig.
kr …………... er overført til Norges Fredsfond,
konto 1254.20.62914, se vedlagte bankkvittering.
Fondsmidlene skal hjelpe i gang tiltak som kan skape fred
gjennom ulike former for forsoningsarbeid.

Følg med på www.norgesfredsfond.no

Norges Fredsfond
www.norgesfredsfond.no

Kontakt: helgedagsrud@gmail.com
Mobil: 909 62 061

Orgnr. 998 469 945
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