
Kjære medlem av IKFF Oslo-Viken! 

Det er midtsommer, hundekjeksen blomstrer, mange er fullvaksinerte og - ikke minst - 
regjeringen har lettet på pandemi-restriksjonene. Vi kan endelig gå for fullt inn for en fin 
markering av IKFF på Arendalsuka 16-20- august! 

Her samles hele organisasjons-Norge til diskusjon om politikk og samfunnsspørsmål og dette 
er samtidig opptakten til høstens valgkamp. Her skal IKFF møte folk på standen vår og nå ut 
med hjertesakene våre i gatene og på møteplassene. Vi skal spre informasjon om ikke-
spredning, nedrustning og kjernefysisk sikkerhet og vi skal jobbe for at Norge etter valget 
undertegner FNs atomvåpenforbud. Vi skal nå ut med kvinneperspektivet. Arbeidsgruppa vår 
"Kvinner i krig, på flukt og som flykninger» samarbeider med en rekke organisasjoner 
tilknyttet Asylpolitisk forum om et seminar om Human flyktningpolitikk og lengeværende 
ureturnerbare flyktninger i Norge fredag 20. august kl 11  . Gruppa deltar også på et 
arrangement tirsdag 17. 

IKFF har samarbeidet med Bestemødrene for Fred i mange år og har invitert dem til å være 
med og spre sitt budskap sammen med oss. 

Vil du være med på Arendalsuka - en eller flere dager - og bidra til en flott IKFF-
markering? 

Vi trenger mange som er med på å betjene informasjonsboden vår gjennom hele uka, en 
eller flere dager: 

Mandag 16. august kl. 14:00 - 18:00 
Tirsdag 17. august kl. 11:00 - 17:00 
Onsdag 18. august kl. 11:00 - 17:00 
Torsdag 19. august kl. 11:00 - 17:00 
Fredag 20. august kl. 09:00 - 14:00 

Send beskjed med datoer til Elisabeth, e-post ekoren@online.no eller sms til 41 62 67 33 – 
husk da å skrive navnet ditt! 

IKFF gir støtte til reise og overnatting, men deltakere må selv dekke mat og utgifter under 
oppholdet. 

Vi disponerer en leilighet med 5 sengeplasser i Arendal sentrum. Her blir det førstemann til 
mølla. For øvrig må vi oppfordre alle dere som har hytter i Arendalsområdet og som har 
mulighet til å hjelpe til med overnatting å gi beskjed! 

Vil du vite mer om seminaret, ta kontakt med Berit Aasen beritaasen@hotmail.com som har 
ansvar for dette. 

Vil du vite mer om arrangementet og det praktiske, ta kontakt med Elisabeth! 

Riktig god sommer til alle! 

Vennlig hilsen 

Elisabeth, leder IKFF Oslo-Viken 
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