
NYHEDSBREV fra Aktionsdag TID TIL FRED 6. april (2. påskedag) 

 

Kære aktive og interesserede. Hermed det andet nyhedsbrev om aktionsdagen. 

 

Vi er klar over, at der var mange detaljer i det første nyhedsbrev og skal denne gang gøre det væsentligt kortere.  

 

Vi er nået ind i den fase, hvor det handler om at mobilisere vores familie(r), venner, kollegaer, naboer og dem vi også 

kender på de sociale medier. 

 

I lørdags var vi en halv snes stykker som mødtes på Nørrebros Runddel og delte flyer ud. Vi fordelte os ud i området og 

fik givet flyer til mange forbipasserende og en del butikker og caféer blev også besøgt, hvor både de ansatte og kunderne 

blev inviteret til d. 6. april. Vi fortsætter hver lørdag og mødes næste gang på Nørrebros Runddel d. 14. marts kl. 12. 

 

Hvis du ikke kan deltage så kopier flyer og del ud hvor du har lyst og/eller send en e-mail eller en Facebook-besked til 

dem du kender.  

 

Lørdag d. 21. marts er der SOS mod racisme på Vesterbro Torv. Denne dag mødes vi og deler flyer ud på torvet i stedet 

for på Nørrebro.  

 

Fælles aktion på de sociale medier: vi har lavet et hashtag #tidtilfred, som I kan kopiere. Hver torsdag indtil d. 6. april fra 

kl. 11 - 11:30 og/eller fra kl. 20 - 20:30 kan vi alle freds-spamme dette hashtag på de sociale medier. Når ”man” klikker 

på hashtag kommer ”man” hen på Aktionsdag – Tid til Fred.  

 

Kampagnen ”Nej tak til nye kampfly” er startet. Skriv under på www.skrivunder.net/nej_tak_til_nye_kampfly. Kontakt 

Gerd som er med i kampfly-gruppen for yderligere detaljer.  

 

Arbejdsdag søndag d. 15. marts kl. 12:30 i Folkets Hus, Stengade 50, København N. Medbring gerne stof til banner, 

pinde, maling, pensler og andet godt.  

 

Alt det vi nævnte i det første nyhedsbrev er under udvikling og detaljerne kan snart læses på hjemmesiden, 

www.tidtilfred.nu  

 

Diverse materialer, logo, flyer, breve til organisationer, badges m.m. kan I bestille ved at kontakte den daglige 

koordinering.  

 

Alle ønsker og henvendelser vedr. deltagelse, som organisation eller enkeltperson kan gøres til den daglige koordinering. 

 

Kontakt: 

Den daglige koordinering: dgl@tidtilfred.nu - Telefon: Gerd 51780906 – Lizette 20761109 – Claus 28956035 

 

Med fredelige hilsner 

Den daglige koordinering 


