
Det sjove alternativ til den velkendte demo. 
Undervejs på ruten er alle deltagere med til at 
skabe flotte fredsmanifester ud af de ting der 
udleveres i startpakke. Alle aldersgrupper kan 
være med. Undervejs stemples og ved afslutning 
underskrives fredspas.

ER I MED PÅ FREDSHOLDET?
Deltag som løber, fodgænger, med cykel, cykelvogn, 
rulleskøjter, skateboard, løbehjul - lige hvad 
der passer dig/jer bedst. 11 poster på en sjov tur 
rundt i indre by og på Vesterbro. Tag fotos på 
turen og vær med til at skabe den efterfølgende 
vandre-udstilling om fredsløb. 

DET ER GRATIS AT DELTAGE.
Tilmelding ikke nødvendig, men hvis du/i vil 
have flere informationer eller sikre jer en 
startpakke, så mail til fredsloeb@tidtilfred.nu 
eller tilmeld via www.tidtilfred.nu
Vær med til at gøre noget godt for både kloden, 
klimaet og mennesker - bliv fredsaktivist for en 
dag eller for livet.

Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtid / Oplysning Palæstina Israel / Ungdom Noah / 
Fredsgartnerne / Kunstnere for Fred / FredsVagten / Aldrig Mere Krig / Greenpeace København /
Folkebevægelsen mod EU – Chr.Havn og Indre By komitéen  / New Outlook / Fredsministerium / 
Folkebevægelsen mod Nazisme - Håndslag / Kurdisk Kvindeforening / Vesterbro Ungdomsgård 

Mød op på græsplænen foran Vesterbro Ungdomsgård, 
absalonsgade 8, her får du løbskort, fredspas og 
gadgets til løbet.

Workshops; Få fixet dine hjul, Pynt dit “ride” (hvis 
ikke du har gjort det hjemmefra) og sminkebod 

Kl. 12 - 13 START HER

Kl. 13 - 16
Orienteringsløbet er igang. 
Du/i bestemmer selv hvilken vej i vil og hvor 
mange poster i vil besøge under løbet.

Kl. 16 - 19
Tilbage på græsplænen foran Vesterbro Ungdomsgård
Vi hygger, spiser, hører musik og talere, møder 
hinanden og alle der har været med til fredsløbet.

FREDSPLADS & FOLKEKØKKEN

FREDSLØB 2019
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