
Hej alle, 

 

Tak for et rigtig godt arrangement i onsdags på KUL med et fantastisk levende 

enkeltmandsteaterstykke over en dag i Helman provinsen i Afghanistan og en rigtig god 

opfølgning om emnet tortur fra Amnesty Danmarks aktivismekoordinator Stinne Bech! 

 

Skal du med til de næste aktiviteter? Så får du chancen nu... 

 

Arch Enemy på Studenterhuset, 5. nov. (tilmeld senest 12. okt.) 

 
Arch Enemy spiller i Aalborg lørdag den 5. nov. (ifølge Studenterhusets hjemmeside fra 

kl. 14, dørene åbner fra kl. 12). Og i den forbindelse har de inviteret Amnesty til at have 

en bod eller lignende til deres koncert. 

 

Vi vil have fokus på Saudi-Arabien, samle underskrifter og få folk til at binde nøgler på 

materialet. 

 

Sekretariatet skal have besked senest onsdag den 12. oktober, om det er noget vi har tid 

og lyst til at deltage i. Så de kan planlægge de nærmere detaljer og sende materiale til os. 

 

Kan og vil du være til koncert for Amnesty lørdag den 5. nov., så send en mail til 

frivillig@amnesty-aalborg.dk inden 12. okt. – og allerhelst i dag! 

 

Møde i Amnesty gruppen for engelsktalende, 19. okt. 

 
Onsdag den 19. oktober kl. 17-18 holder vi i Amnesty i Danmarksgade 7 det første møde 

i Amnesty gruppen for engelsktalende aktivister. Mødet er naturligvis åbent for alle og 

man kan bare dukke op – men giv gerne en melding til frivillig@amnesty-aalborg.dk 

eller via arrangementet på facebook. 

 

Vi skal bl.a. snakke om: 

 

- Amnesty Tortur Temadag, lørdag den 19. nov. 

- Amnesty IMPACT, lørdag den 26. nov. 

- Andre aktiviteter 

 

Møde i Amnesty, 26. okt. 

 
Onsdag den 26. okt. fra kl. 19.30 er lokalforeningsmøde i Danmarksgade 7. Mødet er 

som sædvanligt åbent for alle interesserede og vi snakker især om nyligt afholdte og 

kommende aktiviteter. 

 

Amnesty Tortur Temadag, 19. nov. (dato og program ikke endelig fastlagt) 
 

Lørdag den 19. nov. (dato og program ikke endelig fastlagt) 

 



Om formiddagen uddeler vi i gågademiljøet Amnesty kalenderlys – og midt i al 

juleglæden får vi samtidig samlet underskrifter til Amnestys tortur/Saudi-Arabien 

kampagne. 

 

Fra middagstid fortsætter vi med diverse workshops/forløb over temaet ”tortur” i 

Amnesty i Danmarksgade 7. Det kunne være: 

 

- Oplev tortur på egen krop 

- Film som ”The Road To Guantanamo” 

- Foredrag 

- mm. 

 

Vil du være med til at dele julekalenderlys ud, har en ide til en lille workshop eller vil du 

bare være med til det hele? Så send en mail til frivillig@amnesty-aalborg.dk. Eller endnu 

bedre: Mød op til mødet i Amnesty gruppen for engelsktalende den 19. okt. i Amnesty, 

hvor vi planlægger Amnesty Tortur Temadag  

 

Amnesty IMPACT, 26. nov. (tilmeld senest 21. okt.) 
 

Lørdag den 26. nov. er der Amnesty IMPACT konference op Den Sorte Diamant i 

København. Flere Aalborg frivillige har allerede tilmeldt sig, som du kan se på 

http://www.facebook.com/event.php?eid=213743752020661 og 

http://www.facebook.com/event.php?eid=133980763367680 

 

Læs mere om og tilmeld dig Amnesty IMPACT på www.amnesty.dk/impact2011 senest 

den 21. okt.  

 


