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25. NOVEMBER
Mørket sænker sig sig over landet, julen nærmer sig. Vagten kører videre på to hjul; de første 11
dage af november er der på vagtskemaet kun to tapre Inge og Ulrik. Så kom Doris på banen, og
Irene, og Ane som har hængt ud med vor seje kreds nogle måneder. Ane har før engang i 'gamle
dage' været med. Vi krammer og ønsker velkommen og velkommen tilbage.
Men altså 6 navne på vagtskemaet for november: Inge, Ulrik, Doris, Irene, Ane og Jessie: krig ER
terror!!!
Og så fører Inge og Ulrik omfattende ideologiske diskussioner på vores fællesmail. Såvidt jeg fra
sidelinien kan orientere mig og følge med, handler det om uenighed angående vores bastante fokus
på VORES Imperium; USA, hvorfor vi ikke beskæftiger os med Ruslands og Kinas krigeriske
ambitioner og handlinger. Inge er vor gamle skole og Ulrik er vor unge mand med
velargumenterede opdateringer af de globale krigsbilleder. Der er mange ord så jeg får ikke helt
fattet substansen. Jeg selv er enig og uenig til begge sider, men hælder mest til vor gamle skole; dels
er USA stadig våbenpotent og aggressiv, og dels er vi medansvarlige qua DKs følgeskab gennem
NATO. Vi er jo et demokrati – ikke sandt.
Derfor er MIN fokus på USA's vanvittige behov for stadige krige.
20 ÅR
Jamen så rundede vi da dagen 7306
(20x365 + 5 skuddage i 04 08 12 16 og 20
– hvorfra kommer så nr 6? (hvis du kan
greje den så vinder du retten til at læse
resten af nyhedsbrevet ;-)
Det var en mild grå dag og Inge og jeg
havde sat hinanden i stævne ved 2-tiden,
og mens jeg passede på rygsække hentede
Inge Bænken som hun gør så ofte, her
med Christianshavn i baggrunden.

til den sidste tunge del over brostenene fik hun lidt tililende hjælp ved Lasse.
Og så ved tre-tiden startede festen i bedste trofaste fredsvagt-stil, med enkelte gæster til hygge :-)

Tirsdag 19. oktober 21
Birte og Ida; engagerede
omkring Lærkesletten – den
har jeg skrevet om før
https://fredsvagt.dk/off/dokum
enter/Nyhedsbrev_58.pdf side
5
Og dér er der sang hver tirsdag
kl 16:
Birte er vor trofaste osse
forhenværende vagtmedlem,
som altid medbringer noget
kage og lidt stærk væske til
vore mærkedage :-)
Der kom et vegansk
økokøkken ude fra
Christiania og serverede pandekager, og vegeburgere hen under aften. Vi havde en plan om at gå på
restaurant sammen ligesom for 10 år siden, og der var bestilt bord. Men få dage før havde Doris lagt
sig og var blevet testet positiv for corona. Det påvirkede fremmødet, så der var ikke basis for nogen
restaurant. Jeg ringede og afbestilte og det ville egentlig osse ha været synd hvis vi pludselig gik.

Og Fri Galaxe spillede næsten
akustisk – tak til jer.
Alt i alt var det en rolig lysegrå
eftermiddag.
Lars havde arbejdet på at få en
slags minikoncert op å stå og henad
18 var der noget i gang.
En af hans venner lånte min guitar

Sådan forløb vor 20-års dag noget utraditionelt men hyggeligt. Bænken blev pakket ned allerede
16.30, men vi var en del der blev hængende, Inge og jeg gik først ved 19-tiden.
Til Kulturnatten 15/10 skriver Irene:
Vi havde en ret hyggelig og vellykket uddeling af "forbyd atomvåben" med tilhørende kaffe og muffins.

Det var Foruden Irene, Jessie og Ulrik. Og de havde altså osse en hyggelig aften.
Jeg har selv været med til mange kulturnatter på fredspladsen, så jeg ved godt at stemningen kan
være god i den lune oktoberaften.
Og der var sat lys
om Fred i Verden

Men jeg er frafalden. Jeg har ikke været i byen siden vores 20-års dag.
Jeg holder til i min lænestol med gode bøger og prøver at holde verdens afdrift på afstand. Det er

svært her ultimo november hvor mundbindskravet vender tilbage. Hele corona-showet kører sin
uimodståelige gang. Smitte!, og alle må vi luske til de skærpede krav. Men tror vi stadig på det?
Nå vi er ikke enige om pandemien og statsministerens motiver og håndtering i den sag, og jeg
tegner nok ikke flertallet af de sidste seje. Så det næste afsnit har kritikken strøget.

Dagene går, Inge og Ulrik har fundet hinanden på fællesmailen. Interessante udvekslinger hvor vi
enkelte andre pipper lidt ind engang imellem. Jeg har nævnt det før.
Jeg har enkelte billeder at fremvise – billeder som nogen har været så venlige at dele på vores mail.
Her Jessie et billede af hverdagen ultimo november: Og som sagt, jeg har ikke lige pt noget at
komme med selv.

2. december tog Jessie et
snebillede af sin udsmykning på
årets første sne.
Synes du det har haft noget
betydning?, spurgte den unge
journalist Emma fra solidaritet.dk,
og jeg må svare JA idet jeg som
før påpegede at vi ved det ikke,
men græsset gror selv om man
ikke kan se det.
Men det er jo sandt at det til stadighed er gået den forkerte vej gennem disse 20 år.

primo november stod der en dag denne blå elefant...
Inge skriver 8. november
Kære Vagter !
En organisation med dette navn Human Act ( med adresse i
Brønshøj ) udstiller i øjeblikket en mega- stor tonse-tung
blå elefant på Slotspladsen henne ved hjørnet ind mod
Thorvaldsens Plads . Hensigt :
at gøre opmærksom på ekstremt fattigdom i verden ( som
jo også er en meget , meget stor usynlig elefant i det
daglige opmærksomheds-rum ).
De går ind for at beskatte de rige ... og de har oven i købet
en tilsluttet medlemsorganisation der hedder
"millionairesforhumanity.org" !
"Human Act" ´s ikoniske idoler er Nelson Mandela ,
Mahatma Ghandi , Moder Theresa .

Jeg er ret indvendigt betaget af at der findes en organisation der i denne tid - som måske til enhver
tid ?- hvor main stream millionærer er mest kendte for deres ufattelige glæde ved at fremvise
deres ufattelige rigdomme og som flest søger fup-adresser i skattely eksisterer en så "kullet"
forsamling af hoveder at de opstiller en 2 etager høj blå elefant .
Jeg stod ellers 2 timer på Vagten og var pisse-irriteret over at et eller andet firma der reklamerede
for sportstøj ( havde jeg troet da jeg gik forbi da jeg ankom ) stod og blærede sig med en
kæmpestor lyseblå elefant ! Og så stod Palæstina-vognen og vi med vores hjemme-snedkererede
gear og lignede myrer ved siden af dem .
Kh Inge
ÅRET ER GÅET
Nytåret er ved at bli skudt ind her et døgn for 'tidligt' og jeres gamle fortæller har snart ikke mere på
hjerte – kun støv. Coronaen har overtaget fokus fra krigene. FredsVagten er blevet mini-minimal.
Men dog fortsætter vi vort fredsliv i den gode sags navn.
Som sagt er disse beretninger mestlig andenhånds, men jeg skal dog ikke undlade en reklame:
Sune Engel Rasmussen (f: 1984) har tilbragt mange år i Iran og Afghanistan. Han har skrevet en
fremragende bog: 'Nyt Blod' om Afghanistans 9/11 ungdom.
Jeg fatter ikke hvordan det går til, men stadig er vagten åben HVER DAG. Jo jeg tør godt igen
udpege Ulrik, vort energiske vedholdende unge medlem siden i sommer, det har jeg tidligere
skrevet om. Tak til Ulrik for at holde vort billede levende. Og gi jer andre endnu en chance for at
flokkes om dette modstandssymbol, og måske øge dets billede på slotspladsen.
For som nævnt; krigen er på flere fronter og vi holder fokus på at gennemskue propagandaen. Og vi
tegner stadig et billede af farver op mod magtens gråbrune stenmur

VAGTBOGEN
Tiden går og året rundet og der har været stormøde 2. januar hvor jeg fik den udskrevne vagtbog
med hjem. Her 15. december ser vi at vi har fået et nyt trofast medlem Ane. Hun har været med os
før for en hel del år siden. Velkommen tilbage.

STORMØDE
Ja fortsat mødes vi, hér hos Doris i oktober, og holder rede på vort projekt. Minna der gemmer sig
helt ude til venstre, Kristian, Doris, Irene, Inge, Angelika og mig sæføli.
Det var på dette møde vi fordelte Kristians ansvarsområder, da han lige var brændt ud... ja det er
sådan det kan gå; jeg har jo selv været der - hvor netop Kristian overtog en del af mine ansvar med
tilladelser og opslag og sån.

Men vi er sejere end Herrerne tillader
HELLERE GAMLE KONER, END MILITÆRE DRONER
Og slå kryds i kalenderen ved 6. april hvor der kl 17 i Folkets Hus /Stengade 50 indledes et nyt
projekt for at få spredt fredstanken

Skolernes fredsstafet
Velkommen til en idéudviklings konference om skolernes fredsstafet.
Det er noget, som fredsbevægelserne i Aalborg har fået op at stå, og som vi, FredsVagten ved Christiansborg
og andre fredsbevægelser, vil arbejde på at få op at stå i København.
Det handler om fredsarbejde, og det er tanken at skolerne selv skal arbejde med emnet, d.v.s. lærerne.
Det er meningen, at skolerne skal have en emneuge med temaet FRED op til FN´s Freds dag den 21
september.
Ideen skal derefter gives videre til en anden skole det følgende år.
Vi har inviteret Susanne fra Aalborg til at fortælle om deres erfaringer og evt. besvare spørgsmål.

Blev du/I nysgerrige?
Så kom til denne idéudviklings konference om skolernes fredsstafet
Folkets Hus
Stengade 50, 1. sal
2200 Kbh. N.
Onsdag den 26. januar 2022
kl. 17 - 19
Meld gerne tilbage om du/I kommer.
Er du/I i tvivl om noget, så ring bare til Doris på mobil nr. 22866290.
Der er vedhæftet et link nederst på siden til brevet fra Aalborg.
Medarrangør: TIDTILFRED-aktivmodkrig
Fredelig hilsen
FredsVagten ved Christiansborg
ved Irene og Doris

Ja det er i høj grad på tide at skolerne underviser i fred frem for at viderebringe magthavernes
våben-fixering, krigsgale livsfjendske mennesker har taget magten i vort samfund.
Og vi forsøger os med kvantitativ ophobning. Vi presser på, måske bliver der en sprække et sted.
Og så blot et par ord fra vores interne rækker. Hanne satte træskoene i september og Leif fór did
juleaften. To gode vagtfolk i deres velmagtsdage.
Kram til alle der virker for freden
Bo
From all of us to all of you – it's nice when you are with us
and hopefully we'll all go too – to do some action visionous
Hey dér ude – vi er her dag igen (men den )
gamle skude står fast på rev'len
Fra alle os til alle jer – vi håber på det bedste
den dag det lysner vil vi her – samles for at feste
Hey der ude vi flager dag for dag
Fredens skude endnu tjæret for og bag.

Nåhja, vi er nu gået ind i 2022... fremtiden ruller som en bold. Der er mange muligheder for
fortolkning, men drible – det er straks sværere.
FredsVagten bliver dog ved med at rulle med så længe vi ruller med.
Godt nytår alle sammen og undskyld jeg belemrer jer med alt det her skrammel fra udkanten af
FredsVagtens praksis.
Vi er endnu!, det var bare det jeg ville sige

