
Velkommen til fredsbevægelsens aktiviteter når våbenindustrierne afholder 

årsmøde og salgsweekend på Hotel Comwell i Aalborg 1.-2. september.  

 
Vi har tilpasset aktiviteterne efter programmet for the Danish Defence Annual Conference 

(DDAC), som du finder her:  https://my.eventbuizz.com/event/ddac-2021/detail  
 

Fredsbevægelsens afrustningstilbud 
Med inspiration i Corona-pandemien og med associationer til Ghost Buster-filmen laver vi en 

Afrustnings-overvågnings-patrulje, der tilbyder befolkningen fredsalternativer til 

messedeltagernes farlige og smitsomme udvikling af eller investeringer i våbenindustri - 
herunder i investeringer i atomvåben.   

 

Patruljen vil være synlig begge dage uden for Hotel Comwell, hvor de uddeler løbesedler:  

• Første dag - onsdag 1.9.: 10.00 – 11.30, 13.30 – 14.15 og 17.00 -19.00  
• Anden dag - torsdag 2.9.: 8.00 – 9.00, 11.30 – 12.15 og 15.00 – 16.00  

 

Fredsbevægelsen våbenmesse side events: 
Vi arrangerer 4 offentlige tematiske møder, der også live streames fra  

Foredragssalen, Medborgerhuset, Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg:  
 

• Våbenproduktion og klimaet: onsdag 1.9. kl. 14.00 – 15.00  

Oplæg om militæret og miljøødelæggelserne  

Indledning: Palle Bendsen og Hasse Schneidermann 
 

• Våbenproduktion og pengene I:  onsdag 1.9. kl. 15.00 – 16.00 

Oplæg om at flytte pengene fra militæret til FN´s verdensmål  

Indledning: Carsten Andersen og Palle Bendsen  
 

• Freds-og festmiddag onsdag 1.9. kl. 19.30– 21.00  

Vi spiser sammen et sted i Aalborg.  

 

• Våbenproduktion og medierne: torsdag 2.9. kl. 9.30 – 11.00 
Oplæg om fjendebilleder, ny krig mod Rusland og Kina og alternative veje til fred  

Indledning: Allan Vokstrup og Dan Sørensen 

 

• Våbenproduktion og pengene II: torsdag 2.9. kl. 12.30 -14.00  
Oplæg om dansk våbenproduktion med opfordring til finansielle institutioner om at 

trække penge ud af våbenproduktion og introduktion til ICAN’s Don’t Bank on the Bomb 

Indledning: Allan Vokstrup og Hasse Schneidermann   

 

Indkvartering:  
Hvis du har brug for overnatning anbefaler vi dig at finde privat overnatning selv eller 
Overnatte i en af de billige lejligheder:  http://www.overnatningiaalborg.dk/ 

Overnatte på vandrehjem på Skydebanevej:   https://www.aalborg-vandrerhjem.dk/  

Overnatte på Cabin Hotel Aalborg:   https://www.cabinn.com/hoteller 

Overnatte på et billigt hotel i Prinsensgade:   https://www.prinsenhotel.dk/ 
 

Arrangører:          Fredsaktivisterne i Aalborg 
FORBYD ATOMVÅBEN- ICAN i Danmark 
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