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DAG 5555
Den falder som før nævnt på en mandag… 2. januar. Hvor meget festivitas vi holder på pladsen på
selve dagen vides ikke i skrivende stund, noget gløgg er allerede booket ind.
Her primo december vides det dog at vor Lars er kommet tilbage til den aktive fredsvagt efter en
lang periode down under. Han står for at arrangere en markering af dette antal fredsvagtdage om
fredagen 6. januar i Operaen på Christiania, så må det hedde 5559.
Det blir et nattearrangement med anmodning om en beskeden entre til støtte for freden i
FredsVagtens regi.
Kryds i kalenderen.
Selv kan jeg være forhindret da min søn skal blive far i de dage.
EFTERÅR VINTER igen
Den autonome fredsvagt kører bare videre, men er ingen evighedsmaskine. Den skal holdes i live
og fit for fight, fodres med energi. Dette indebærer også vedvarende at grejet fungerer

Det er måske en kende indforstået i detaljen
hvorfor jeg lige har valgt disse billeder, men
tilsammen er det vedligeholdelsen, og så må jeg
medbringe materialer og værktøj fra Udkanten til
Centrum for at erstatte eller ligefrem flytte en
flagholder der er ved at bli gnavet i stykker af et
beslag der skal beskytte pladen mod bagboltene
der holder hjulet. (fik du den ;-)
Og pinden der skal beskytte opslagene mod
stenkanten i natlogiet skal rykkes ind fordi stenen
er slået i stykker af en bus engang.
AKTINDSIGT
Der faldt støv på fordi det alligevel vel bare var en bagatel og omsonst. Og dog ikke – man må forfølge sin
ret. Men desuden kan det jo ske at politiet… for vor sikkerheds skyld naturligvis, forlægger vores fredsvagt
den dag noget længere væk. Det kan de reelt bare gøre. Og vi kan råbe om det fra ølkassen ud i vinden.
Men så kom jeg til at nævne hensigten på et stormøde, og så var kortene lagt, så en dag i november…
Mandag 5. september ca kl 15.30 blev undertegnede bedt om at ’skrue ned’ af en uniformeret betjent. Det
var ved FredsVagten som i flagdagens anledning var forflyttet til Ved Stranden 8.
Jeg svarede betjenten at vi sang, men han påstod at vi råbte. Faktuelt var det sådan at vi; jeg og min
trubadur-ven Kristian, sang akustisk i fri luft, hvilket kræver en stemmeudfoldelse af en vis styrke da det var
hensigten at de omkringstående også kunne synge med.
Jeg protesterede men der var ikke nogen vaklen. Vi blev ikke forbudt at synge, men vi ku aldrig vide hvornår
vi overtrådte betjentens grænse for db, så vi opfattede det som et forbud, der påfaldende nok kom netop som
paraden gik i gang på slotspladsen.
Jeg tænkte på hvilket belæg den pågældende betjent ku ha for at stække vores ytringsfrihed, da jeg formoder
han handlede efter ordre.
I den næste time derefter var der 8 – 10 uniformerede betjente i vor umiddelbare nærhed.
Jeg udbeder mig således aktindsigt i den beslutning der førte til dette krav til os om at skrue ned.
Politiet har foreløbig svaret at de har travlt men vil behandle det. Det blir spændende om vi får lov til at se
kommandovejen – hos hvem ideen opstod, og som havde kompetence til at beordre det. Det kan jo kun være
fra politisk hold, politiet af sig selv tager ikke den slags beslutninger. Så er det simpelthen Den Lille Svindler
der har beordret?

Inge var meget begejstret for mit initiativ og skrev 20. november da jeg havde delt det:
Kære Vagter !
Jeg er meget glad for at Bo anmelder dette nonsens i Københavns politi - i år var vi : 3-4 Vagter , 2 guitarer
og 4 der sang akustisk folke- og visemusik som på en Smuk-festival . Jeg vil ikke anmelde marchmusikken
ovre på den anden side af kanalen ... (det skulle da være til hærens arbejdstilsyn med hensyn til høreskader)
Inge er meget skrivende, hun er en geyser af tanker og deler sine udbrud med os andre på fællesmailen.
Her ultimo september har den pensionerede bibliotekar igen fundet noget om uhyrlighederne derude. Hun er
selv klar over at vi råber i vinden; en fredsvagt gennem 15 år kender vinden. Så hun kalder det
’Fra Elfenbenstårnet’
Kære Vagter !
Jeg sender lidt information om : 1. Al Udeid Airbase i Qatar ( Wikiepedia ) 2. Al Udied Airbase
(southfront.org) .... Som alle der kører Metro har bemærket er der store reklamer og andre millionær-- rejsesmiskerier fra Qatar og Emiraterne der nyder godt af militær-millionerne fra os i Vesten . Vi kan så komme
på ferie og få lov at se nogle af fyrstefamiliernes falkejagt mm. mm.
Det jeg her bekymrer mig om er en evt. udsigt til 3'die verdenskrig evt. ved aktivt oplæg fra Tyrkiet
(southfront.org) .... og naturligvis Qatar ( voa news april 2016 ) , Saudi og Emiraterne
Og jeg spørger naturligvis mig selv om de danske fly der bombede syriske militærfolk i Deir Ezzor og i 2011
bombede Ghaddafi's hovedkvarter i Tripoli ( hvad der var udenfor Sikkerhedsrådets Resolution der kun gav
mandat til "at beskytte befolkningen i Benghazi" ) egentlig får af information, om hvad det egentlig er der er
bombemålet, fra den amerikanske overvågningskommando Qatar ?
Men sådant får man vel ikke svar på .... ikke desto mindre vil jeg prøve næste gang der kommer en militær og
stiller sig op og siger et eller andet om at der er noget galt ved en af vore nyheder. F.ex. ham der syntes at
"det var meeeget kedeligt" at vi oplyste "NEJ TIL KRIG MOD SYRIEN" når vi jo ikke var det .... eller at "IS
KÆMPER MED VÅBEN FRA VESTEN" ( Amnesty's undersøgelse ) når det var en russisk tank på billedet IS
kørte rundt i ...
Jeg håber at Kristian Jensen, der er på besøg i Tyrkiet, får spurgt Erdovan hvad hans hær laver i Syrien ...
men han kan jo også bare spørge i den Amerikanske overkommando i Qatar som er den danske hærs chefer
... og den amerikanske overkommando kan jo så bare spørge den tyrkiske hærledelse i Qatar ... det er jo ikke
så langt væk vel ??
15 ÅR
Midt i oktober kom jo denne dag til os igen.
En uges tid forinden blev jeg ringet op fra Politiken at de ville gerne lave noget om os. Og uden ophør fik jeg
styr på hvem der sku stå vagten og da få Eileen til at kontakte denne Mads Zacho. Han ville komme om
torsdagen. Eileen arrangerede det således at han kom ved vagtskifte kl 13 så Hanne ku supplere. Og om
lørdagen var vi på forsiden af Debat-sektionen… 4 dage før dagen.
Vi havde ikke udsendt pressemeddelelse, så de ska da ha ros for deres opmærksomhed. Og som følge deraf
(?) meldte også Belingeren sig og gav en helside under ideen: Hvad du ikke ved om FredsVagten. Så her kan
man blandt andet læse hvordan vi klarer det med toiletter :-)
Jyllandsposten fulgte trop med en mindre artikel og et par notitser til, og på selve dagen var der et rend af tv
og radio.
Det var noget underligt for mig fordi for første gang, hvor jeg var til stede, var det ikke mig der stod ved
mikrofonerne. Det var Kristian og han var helt udmattet bagefter :-D Men så havde han også været i gang
siden morgenradio. Det har jeg også prøvet, og når man så bagefter ser hvor meget de skærer fra, så arhh – er
det næsten besværet værd.
Så tak Kristian for indsatsen, og i øvrigt for den gode opdatering af vore vægaviser. Hvor vi nu også kan se
den smukke forside i Politiken:

Citatet er Eileens.
Så oprandt dagen onsdag d. 19. og det var vådt vådt indtil hen på eftermiddagen

Jeg havde mine børnebørn med; Liam på 5 og Aya på 7 – det var efterårsferie så de sku hentes til et par
dage i det Lollandske, og igen igen… det er jo dem der skal arve denne misrøgtede jord.
Kapitaliseringen af livet som får det hele til at handle om grådighed og optimering af selv samme
kapital. At Gaia lider med det kan de grå herrer der lever af menneskenes tid ikke ta sig af; profitten er
den eneste fokus. Det er dem vi har sat til at styre vores samfund. Læs Momo; en fantastisk eventyrhistorie… vi glemmer livets egentlige værdier i jagten på at spare tid.
LIVETS VÆRDIER
Angående ’livets værdier’, så har vi haft et problem med en vred mand der en dag knækkede vore
flagstænger mens PH så på det, og så hans meget vrede øjne. Det blev lige vendt om vi burde være to
på vagt ad gangen. Men det er ikke rigtig muligt i betragtning af mandskabssituationen.
Den autonome fredsvagt gik straks i omdrejninger for at få flag op igen.
Vi besluttede så’n i mindelig udveksling på mailen at vi forsøger os med bambus-stængerne i stedet.
Minna:
Flot, og bedste fredsvagtstil! Jeg
har aldrig været med til noget
hvor de involverede var så gode
til at løse problemer som her.
Kærligst
Og det er jo det med værdierne;
anerkendelsen for at ta ansvar… i
al sin enkelhed. Og det er vel
denne ansvarlighed der gør at
FredsVagten stadig eksisterer.
Så nye måder og metoder
kommer straks på banen, og nu
stikker vi flagene ned i hjørnesammenbindingerne.

Vi ved jo ikke hvorfor denne mand lod sin
vrede gå ud over vores stænger. Måske en
mental trængsel kammede over for ham lige
da han var i nærheden af os. Måske blev
han trigget af at vi udtrykker håb, hvis hans
egen erfaring er at der ikke er noget håb.
Måske var det en protest mod vores ’fred’,
hvis han ikke selv har fred.
Gud ved hvad.
I al fald må vi erkende at det egentlig er
overskueligt hvad vi er blevet ramt af
gennem årene. At det egentlig er fantastisk
at vores ting så relativt uantastet kan få lov
at stå og ose deres budskaber lige op i
fjæset på de magthavere der til enhver tid
kan beordre det lydige politi til at overtræde
grundlovens bestemmelser.

ALEPPO
Medio december havde vi en del uenighed internt om hvorvidt rygterne om massakre i Østaleppo
havde hold i sig eller ej. Jan Øberg som vi hælder meget til som troværdig kilde befandt sig i Østaleppo
og mener folk er glade for ’befrielsen’, mens den kanoniserede holdning er at Aleppo er ’faldet’.
Konkret blev vores uenighed boostet af en demo som Mellemfolkelig Samvirke arrangerede 14/12 hvor
nogen åbnede FredsVagten til formålet selv om det var udenfor vores almindelige åbningstid.
Andre blev skuffede over dette knæfald for påstande der støtter sig på ’oplysninger’ der kommer fra
vores medier og magthavere. Og nogen lisså skuffede over at vi tror på Assad og Ruslands godhed og
ikke vil demonstrere for de stakkels mennesker i Østaleppo. Men hvorfor demonstrerer vi ikke fx for
menneskene i Yemen, blev det nævnt. Jeg er enig i dette spørgsmål som rejser hykleriet igen igen…
hensynet til diktaturet Saudi Arabien, hvisker og udråber vi.
Personligt har jeg den holdning at jeg af alle stoler mindst på USA med proselytter – således osse
danske medier og magthavere. Og derfor er jeg pr rygmarvsrefleks skeptisk overfor påstandene om
massakrer der hvor regeringstropperne har vundet. Jeg sammenligner med situationen i Libyen i 2011,
hvor jeg osse uden at egentlig vide ret meget, pr refleks var imod at vi sku blande os i Gadaffis
nedkæmpelse af det spirende oprør dér. Og jeg mener at tiden har vist at jeg fik ret.
Så jeg var også lidt imod den demo, men at
FredsVagten stiller op er jeg ikke imod da vi
fokuserer på krig og overgreb uanset. Og for det
andet – hvis nogen åbner FredsVagten er den
åben, og sådan er dét bare.
 MS indkaldte med denne formaning, og det er
jo ikke fordi den er forkert i sine brede almene
formuleringer. Men det er fokus! ”Aleppo er
faldet”… eller er Aleppo som nævnt snarere
befriet(?)
FN rapporterer om at regeringstropper ”foretager
deciderede henrettelser af snesevis af uskyldige”.
Hvem er mon kilde til disse informationer, og
hvilke interesser driver netop dette vidneudsagn
(?) videre.
Så det skuffer mig at Mellemfolkelig Samvirke
er faldet for propagandaen

Og af alle steder er netop Østaleppo åbenbart det mest grusomme, og det er ’tilfældigvis’ netop der hvor
Assads legitime Syriske styre med russisk hjælp har nedkæmpet et oprør støttet af Vesten, og ganske
sandsynligt initieret af Vesten USA /ISRAEL /NATO
Jeg fatter det ikke… Ved Krudttønden for et par år siden kom der 30.000 (?) fordi det var terror!!! Ja
morderen var muslim, så sæføli var det terror… og sæføli var han terrorist fordi han angreb
ytringsfriheden… hvor dum ka man være.
Men jeg er nu ret sikker på at vi her ved Nytårsskifte har rundet dette skær af uenighed i fineste
fordragelighed. Og det daglige arbejde går videre i bredeste stil. Hver dag igen igen blir flagene hejst og
Håbets Ild tændt (hvis ellers Borghjørnets stride vinde tillader det)
Før man kan lave et nyt lys
NYE LYS – FORTSAT HÅB
skal den gamle spand være
tom… brændt ud.
Medio december fik jeg lejlighed til en længe savnet beskæftigelse; at forny Håbets
Ild. meget varm og det
Den blir
hele brænder; alt det skidt
der har samlet sig… det
brænder, der blir renset
igennem.
Den anden spand skal
opsamle den flydende
genanvendelige paraffin
indtil bundbålet er nået.
Den nye grønne væge er
flettet og ligger parat.
5527 dage, der er opsamlet
lidt erfaring undervejs.
Så der er tid til en kop
termos-kaffe inden det nye
lys skal støbes i den tomme
sodede spand
MAGTHAVERNE
En dag primo oktober kom Poul Nyrup forbi og hilste på Kristian; en tanke- og responsvækkende
oplevelse, som kom til udtryk i vores pressemeddelelse:

FredsVagten ved Christiansborg har nu stået her i
15 år = 5480 dage

”Tak fordi I står her endnu”
sagde ex-statsminister Poul Nyrup Rasmussen forleden dag til én af de
fredsvagter, som nu i 15 år hver evig eneste dag
på onsdag d. 19. oktober 2016 er det 5480 dage
har stået på Christiansborg Slotsplads for at vise, at der en anden vej til FRED I
VERDEN end at sende bombefly og soldater til Afghanistan, Irak, Libyen, Irak
igen og nu Syrien.
Fredsvagten tænkte: For 15 år siden førte du, Nyrup, Danmark med i krig i
Afghanistan, hvilket ud over ufattelige lidelser og dumheder også medførte at
FredsVagten nu stædigt og stadigt har stået her på Pladsen, bl.a. fordi Nyrups
parti og folketings-flertallet fortsat ser bombekrig som en fredsløsning.
Vi står her også, fordi FredsVagten mener at Danmark skal bruge indføling i

stedet for rå magt. At Danmarks bidrag til fred skal være at stille sig til
rådighed som mægler og mødeplads for konsultationer. At Danmark prøver at
forstå modparten og konfliktens årsager og derefter handle klogt og
eftertænksomt på at få parterne overens. Bombefly er massemord og terror af
befolkninger. Samtale og omtanke er fredsskabende.

KRIG ER TERROR – FRED ER MULIG
Vi diskuterede efterfølgende om det var aflad fra den gamle ex-statsminister.
Inderst inde banker der vel et hjerte, og vi tror på det er velment. Men er det ikke også lidt gratis
fordi han nok alligevel ikke agter at stå på mål for denne anerkendelse.
Og her et par måneder senere kan vi bevidne at vi ikke har hørt fra ham igen.
Jeg ved at der i FredsVagtens kerne findes fredsere der er uenig med mig i denne lidt hårde
vurdering af Nyrups gestus. Den beror på manglende illusioner om uskyld hos folk der har opnået
en så fremtrædende position i samfundet; fucking statsminister… han burde kunne spænde ben for
magtfuldkommenheden… formodentlig dømt til at fortabe sin position i samfundet hvis han
virkelig whistleblower. Men hvilket drama, hvilken politisk storm det ku skabe. Mette
Forræderiksen ville ikke længere behøve kam til sit hår, og måske Dennis Kristensen /FOA ku bli
LO-formand.
Efter stormen kommer tilgivelsen, men først skal der ruskes op i de låste akter.
Korruptionsmaskinen skal ha et mukkertslag midt i musikken. Poul Nyrup har en styrke og
offentlig opmærksomhed vi aldrig kommer i nærheden af. Men tror vi han tør/vil…
NY REGERING
Ultimo november begik Løkke endnu en intrigant genistreg. Den højtråbende isblå Anders
Samuelsen blev tysset ned med en fed forfremmelse.
Og i korruptionsministeriet sku Claus Hjorth afløses af Kristian Jensen, der jo nu ikke længere ku
være udenrigsminister. Og Hjorth måtte så rykke over på den anden side af kanalen og afløse Peter
Christensen som krigsminister. De kabaler, de kabaler.
I den forbindelse jokede Jensen i sin overdragelsestale med en uovervindelig duo: Dolph og F35,
hvilket fik Hjorth til at komme til mikrofonen for en kommentar om at han som krigsminister fuldt
tilsluttede sig Dolphs valgsprog: Samtale er sidste udvej!
Alle de tilstedeværende lo https://www.youtube.com/watch?v=Sb4cyoAFVDc
Det afstedkom også lidt ’latter’ i vores kreds over deres dumheder. Men jeg fik kvalme. De griner
fordi Hjorth udtaler det tabubelagte de alle ved. Den skjulte dagsorden de arbejder under, det er
vilkårene for de gode jobs. Drej på dit tandhjul eller skrid, skrid ud i nedværdigelsen i de flossede
rester af velfærdssamfundet. Det er naturligvis en del af deres dagsorden… og nu er LA kommet til
ministerfadet; mere mere MERE nedskæring. Kuglestøderen griner i konkurrencens tegn mens han
udspyr sine flammer, som han tror skal lutre dette blødsødne dovne forsørgersamfund.
’Samtale er sidste udvej’… når der skal lutres kan man ikke tillade sig at lytte til de fordømtes
skrig.
Jeg så en herresjov film sammen med fruen om at Gud boede i Bruxelles og var ond.
Her var der et rædselsfuldt klip af den gamle Fønikiske religion Baal, hvor vi så en præst lægge et
kæmpende storskrigende barn op i gudens mund med bålet inde bagved… ja sådan var det.
Ved man hvorfor de udviklede denne barbariske idé at brænde levende børn (?)
Nu bomber vi i fremmede lande… samtale er jo den sidste udvej.
Kristian lavede en lille collage med Jensen, Hjorth og Dolph, og fik lejlighed til at vise den til
Hjorth himself. Denne kun lo og gentog sit muntre slogan… Det var godt jeg ikke var der!

Kristian komponerede et satirisk opslag om Jensen, Dolph og Hjorth m.fl, herunder Fogh som det
ses, og få dage senere skrev han på mailen:
Jeg stoppede Claus Hjorth i dag for at vise ham min Dolphkollage. Det blev til et grinende
fredskram light hvor han gentog mottoet: Samtale er sidste udvej. Hos FredsVagten er det lige
modsat. Han var i følgeskab med sine smarte embedsmænd. Fh. Kristian
Blev han et bedre menneske fordi Kristian var venlig, men ville han være blevet det hvis det havde
været mig harske…(?) Men hvor skamløs kan man være, spør jeg.

Hanne svarer på dette:
Kære Kristian!
…
Jeg har lige hørt samtalen mellem Clement og Fogh Rasmussen. Den viste med al tydelighed, at
Fogh Rasmussen er fortid. Desværre lykkedes det ham sammen med USA's militær og
våbenfabrikanter og en villig transport-concern at være med til at skabe den fatale situation, vi nu
befinder os i.
Han indrømmede, at alle aktioner var fejlslagne. men mente alligevel, at det var rigtigt.
Manden er fortid. Man vil kun huske ham som en person, hvis hele politiske liv var en fatal historisk
fejltagelse.
Clement er god til at holde fast i det væsentlige, selv om Fogh prøvede at krybe udenom hele
tiden, men blot viklede sig mere ind i selvmodsigelser.
Jeg mener, at man ikke skal sparke til en mand, som allerede ligger ned.
Det vil være en god ide at fjerne alle opslag, som handler om Fogh, fordi han er politisk død.
Dette afstedkom igen en diskussion… Og overvejende mener vi nok at Fogh desværre ikke er
fortid. De spor han har trukket eksisterer fortsat. Når man ikke gør op med løgnen…
Vi var flere der var der påpegede at vi kommer ikke udenom Fogh, og det er muligt at hans indre
slotte er ved at ramle i grus, mens hans offentlige ydre hyldes fortsat, og således skal han naturligvis
retsforfølges.
Når dette ikke sker fungerer vort demokrati ikke.
FRA VORES LILLE JOLLE: FREDSSKIBET
Jeg for mit vedkommende er blevet resistent. Det er den postfaktuelle virkelighed. Nettet har gjort
det, det vrimler med ’sandheder’ – umuligt at navigere objektivt. Det handler om tro.
Jeg har ikke brug for flere oplysninger, jeg venter på handling. Selv er jeg en sat borger der endnu
surfer på livets lyse side og har således ikke oprørskraften i mig… ikke udover det jeg HAR gjort.
FredsVagten er i al sin beskedenhed en lille jolle, et fredsskib på de politiske stormes hav. Og vi
takker for at runde 5555 dage… og tænker at vi jo altid har vores dobbeltrolle som legitimering af
den højt besungne ytringsfrihed. Men jeg har ikke det store lederskab i mig. Jeg venter på et fyrtårn.

Skoleklasserne er de bedste ’kunder’. Her er PH i gang med sit foredrag. Han har jo sin specialløbeseddel om hvordan den danske folkeskole opstod og at det førte til demokrati.
Jeg taler mere om 9/11, hvis jeg får lydhørhed.
’Danmark er i krig og det er jeres fremtid! Når man vil krig så får man krig! Boomerangen kommer
tilbage. Gå hjem og spark jeres forældre i røven og spør hvad de gør som protest mod krigene. Det er
jeres fremtid!!’ Og så standser de måske op til 5 minutters pep-talk om Den Lille Svindler og hans
væsen.

BANNERTIME

(prøv at se det vrede O i ’terror’ og det glade F i ’fred’  )
Vinden flår i dem, og primo december flækkede stoffet på KRIG er TERROR, Næste gang skal de
nok laves med flagline der tager det værste træk
Så blev det afmonteret og bragt hjem til
reparation.
Der er flere opgaver der venter som jeg
har påtaget mig, men udskudt p.gr.a
andre prioriteter.
Først og fremmest er det efterhånden et
halvt år siden PEACE ON EARTH
skiltet, med de 8 ja-paroler på engelsk,
blev stjålet, og det er et hængeparti hos
mig at få det genskabt. Dertil er
Eisenhower-citatet-skiltene ved at være
nedslidte.
FredsVagten leve sålænge der er krig!,
står der jo i sangen, så det prøver vi at
overholde, og det kræver jo – som
førnævnt – at grejet er i orden.
Der tages ejerskab over diverse
relaterede opgaver; men det er stadig
mig der maler skilte… så nu må jeg se
at komme i omdrejninger og penselmode.
FredsVagten leve sålænge vi består,
men gennemsnitsalderen stiger stadig
år efter år :-(

HVERDAGEN
Kære venner, der kan skrives endnu meget mere om vort daglige mangfoldige virke.
Jeg vil stoppe her 23. december. I morgen er det juleaften
Min gode ven
CirkusKarsten aka
Karsten Klovn aka
GriseKarsten aka
Karsten Mathiasen,
Hugkrogen ved Faxe
Ladeplads, lavede sin
egen Morfar Nisse
julekalender på youtube,
så der mødtes vi en
skønne eftermiddag
medio december og taler
om FredsVagten.
Jul og nytår er dækket
pænt ind med vagter, og
så er der vel ikke meget
mere at sige i denne
omgang.
Nu hedder det 2017…
facebook myldrer med
’godt nytår’. Jeg har lidt
svært ved at være med.
Men Okay… vi skal jo
leve indtil vi dør. Og
mens vi venter på
revolutionen skal vi
naturligvis være venlige
og musiske mm. Og
alligevel er der noget
auto over det som får
mig til at dæmpe mine
likes. Det er for nemt.
Jeg tror ikke på at
revolutionen starter og
kører via nettet. Den
kommer når tilstrækkelig
mange har indset at
nettet er ikke nok –
uanset hvilke uhyrligheder vi deler. Revolutionen kommer fra gaden, fra arbejdspladserne, fra
skolerne. Den kommer når vi risikerer noget fordi konsensus er blevet ubærligt.
Alt er roligt i det Østlige Aleppo!, konstaterer Manden med Leen
Et opslag fra vor opslagsmester Kristian; andre er nærmere ved revolutionen.
5555 DAGE
Jeg ’lovede’ i starten at komme tilbage til dette. Og har således på anbefaling fra min redaktion
udskudt udsendelsen for at få denne mærkedag med.
Selve dagen var tirsdag 2. januar hvor der fløjtet til samling kl 16.

Vi var positivt overraskede over fremmødet og den rigtig gode stemning i eftermiddagsmørket hvor
venner havde medbragt masser af lys.
Jeg måtte naturligvis
lige op på kanten og
sige et par bevingede
ord om den gamle
slagsang FredsVagten
Leve. ”da vi havde
været her en måned,
ku vi næsten ikke får
armene ned af
begejstring”.

Kære Lars & Morten !
Det var dog et brag af en musik-hygge-aften. Jeg må have trængt til det ... klokken
er i hvert tilfælde blevet 03 kan jeg se . Så det var da nok omkring 5 timers
intensiv lytning .
Spændende at du bruger egne tekster ... de er gode . Husker bedst en om : du er
hvid , blå, rød .
Jeg har ikke før haft koncentration nok ude i byen når Fri Galaxe spillede til at
sanse hvor fantastisk ham der spiller den elektriske guitar egentlig er . Og
Trypicalcumbia var jo et festfyrværkeri af rytme som man jo også godt kan kan
slubre i sig med ørene ... Brasilien , Columbia , Chile ..... hold da ferie masser af
mig ukendt spillestil ... så tiden løber ... og jeg er helt lykkelig i ørene.
Kærligste hilsener .
Inge

Og så fire dage senere
var der sammenkomst
i Operaen på
Christiania. Det blev
osse en god aften hvor
Lars havde fået
sammenstykket et godt
program.
Undertegnede var lidt
ved siden af mig selv
fordi jeg samme
eftermiddag blev
farfar til Dagmar og
havde glemt mit
kamera. Så jeg har
desværre ikke nogen
billeder af Lars der
selv optrådte med sit
band Sfu Ma To, men
jeg har en begejstret
anmeldelse fra Inge:
Vores egen gamle
Morten Fred som var
med os i laaang tid fra
de allerførste dage, var
DJ
Og så spillede trofaste
Fri Galaxe, hvor jeg
på facebook har
downloadet et billede
af bassist Jiri.
Der var naturligvis i
dagens anledning
pyntet op med
fredsflag der som
nævnt nu overvejende
er franske

Jeg havde endelig fået lavet et nyt skilt til erstatning for det der blev stjålet i sommers, og havde
med som gave i anledningen. Da jeg hen under midnat gik derfra tog jeg det under armen ind til
grejet på pladsen, så det var klar næste morgen hvor Kristian stillede op og det var blevet isslag så
man skøjtede rundt overalt nogle timer indtil der kom en smule tø.
Godt Nytår og fredskram
Bo

