
fredsdager
aktive

fangenes testamente 2010

invitasjon
17. til 23. juni       2010

fangenes 

testamente 

skal gis til 

personer eller grupper 

som har gjort

noe spesielt 

for å formidle 

kunnskap om 

konflikt- og fredsskapende  

prosesser 

på en 

forståelig og god måte 

til folk flest

telefon 37 15 39 00, telefaks 37 15 43 58, kontor@aktive-fredsreiser.no

www.aktive-fredsreiser.no

For nærmere informasjon, kontakt

søndag SØNDAG 20. JUNI 2010

Kl. 09.30-13.00 

Kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktningeundom og norsk 
ungdom fortsetter i 3. etasje i Fredshuset.

KL. 11-12.30

Fredsgudstjeneste i Risør Kirke med kaffe på Kirkebakken. Musikalske innslag.

KL. 13-14

Lunsj i Fredshuset for kursdeltagere, tidsvitner, inviterte gjester og reiseledere
KL. 14 Avreise med buss til Oslo

KL. 14-17 Kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktningeundom 
og norsk ungdom fortsetter









mandag MANDAG 21. JUNI 2010

KL. 09.30-12 Kurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktninge-
undom og norsk ungdom fortsetter i Fredshuset 3. etasje.

KL. 12-13 Lunsj.
KL. 13-15.30 Kurset fortsetter.
KL. 15.30-16 Avslutning med diplom.



onsdag ONSDAG 23. JUNI 2010

KL. 18-19.30 Kammermusikk i Risør Kirke. Messiaen og Klein – musikk laget fra 
konsentrasjonsleire. Presentasjon av årets prisvinner av Fangenes 
Testamente ved tidsvitne Tollef Larsson.





torsdag tORSDAG 17. JUNI 2010

HANNE SOPHIE 
GREVE

HELGA
ARNTZEN

LILLIAN HJORT

HENRIK SYSE

EUGENIA
KHOROLTSEVA

KL. 09.30-12.00 

Kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktningeungdom 
og norsk ungdom (sted Fredshuset 3. etasje)
KL. 12.00-13.00 Lunsj
KL. 13.00-16.00 Kurset fortsetter 

fredag fReDAG 18. JUNI 2010

KL. 09.30-12 

Kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktningeungdom 
og norsk ungdom (sted Fredshuset 1. etasje)
KL. 12-13 Lunsj 
KL. 13-16 Kurset fortsetter

KL. 11-16 Reiseledersamling eget program 

KL. 11.00 Avreise fra Oslo med tidsvitnene og andre inviterte gjester
KL. 16.00 Mat for Reiselederne, tidsvitner, inviterte gjester på Fredshuset

KL. 17-20 Tidsvitnesamling i forbindelse med ”Tidsvitnenes testamente” 
i kafeen i Fredshuset

BLANCE MAJOR
– BESKYTTER 
AKTIVE 
FREDSREISER

LARS FREDRIK
HäNDLER 
SVENDSEN
– PRISVINNER

LARS PETTER
SOLTVEDT

lørdag LØRDAG 19. JUNI 2010





 KL. 14.00-16.30 PÅ fReDSHUSet – ÅPeNt fOR ALLe:

Prisutdelingen Fangenes Testamente til prisvinneren 
Lars Fredrik Händler Svendsen, konferansier Henrik Syse.

• tollef Larsson: historie og statutter for prisen Fangenes Testamente.

• Hanne Sophie Greve legger frem tanker om Tidsvitnenes testamente 
til neste generasjon.

• Helga Arntzen om Aktive Fredsreisers fremtidsvisjon.

• Hovedforedrag ved Lars Petter Soltvedt:
”Fredsskaping i praksis – fra klasserom til virkelighetens verden.”

• Henrik Syse om tidligere prisvinnere og Prios deltagelse.

• Overrekkelse av prisen til prisvinneren Lars Fredrik Händler Svendsen 
ved Hanne Sophie Greve og Helga Arntzen.

• Prisvinnerens takketale.

• Kulturelle innslag ved Roma Krzemien og 12 av hennes elever.

• Innslag ved ungdommer på menneskerettighetskurset.

Kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for flyktningeungdom
og norsk ungdom fortsetter fra kl. 16.30–19.00 (sted oppgis senere)

KL. 19 Festmiddag for spesielt inviterte gjester











KL 09.30-13

Kurs for Flyktningeungdom og norsk ungdom, eget program i 1. etasje 
i Fredshuset.
KL. 09-10 Intern oppsummering Tidsvitnenes testamente – forslag til 

dokumentet. Hanne Sophie Greve og Tollef Larsson har til nå 
sagt seg villige til å delta på et seminar for interesserte.

Kl. 10 Åpent foredrag ved Hanne Sophie Greve:

”Når det selvopplevde vil måtte videreformidles av senere 
generasjoner som innsikt og kunnskap”.
tollef Larsson: ”Et tidsvitnes ønske til neste generasjon”.

KL. 12 Årsmøte i Buchenwaldforeningen

KL. 13-14 Kaffe, vafler, brødskiver og salat for tidsvitner, andre gjester,
kursdeltagere og reiseledere.







TOLLEF LARSSON
– OPPHAVSMANN
TIL PRISEN

Det vAR tOLLef LARSSON som ga daglig leder og grunnlegger 

av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, ideen til Fangenes Testamente. 

Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig 

har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på 

hva vi har lært om det ondes problem, med vekt på spørsmål som:

• Hvordan oppstår konflikter, og hvordan kan de løses?

• Hvorfor tyr mennesker til vold som et redskap i konflikter?

• Hvis konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?


