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Referat medlemsmøte 
Dato:    4.2.19 

Antall medlemmer møtt: 22  

Gjester:   1 

Neste møte:            18.2.19 Fotosafari på Svalbard og i Antarktis v/Ragnvald 
      Andersen    

    10.2.19   RWANDAKONSERT  

    11.2.19 NB! Ingen møte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I.  Info 

o Vi gratulerer president Svein B. med fødselsdag 30. januar 
o Rwanda konsert komiteen informerer at alt er i rute, det er forhånds solgt 130 

billetter. 
o Incoming president; det meste av komiteer og verv er på plass – påtroppende 

styre, for 2019/20 trenger kasserer 

 

II. Tema/program  

 Vi som var tilstede denne kvelden fikk oppleve et fyrverkeri av et foredrag av en 
meget engasjert og blid mann; Tore Nærland om sitt liv og virke. 

De første internasjonale sykkelturene som ble kalt “Bike for 
Peace” fast sted for hele 42 år siden. Første turen gikk fra 
kyst til kyst i USA, Tore Nærland og Helge Hundeide syklet 
da strekningen Seattle til Washington DC.  

 

Den første kampanjen – eller “Fredsturen” var i Nord-Irland 
i 1978. Siden den gang har Bike for Peace arrangert 
vennskaps- og fredsritt i 104 land, med formål som fred og 
vennskap, solidaritet, miljø og idrett for alle.  

 

På de mange turene har Bike for Peace møtt flere 
av verdens store ledere og fredsprisvinnere – som 
Pave Johannes Paul II, tidl. Pres. Andreij 
Gromyko,  

FNs Generalsekretærer Boutros Boutros Ghali, 
hvorom Tore raskt presenterte seg som Tore Tore 
Nærland.  
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 Videre har Bike for Peace møtt andre storheter som Perez de Cuellar, Pres. Mary 
Robinson, Mor Theresa og Walter Mondale for å nevne noen få. 

 

Her med tidl. Pres. Lech Walesa, med armen i fatle  

og Tore med slips 

 

 Fredsforkjemperen, globetrotteren og 
sosialaktivisten Tore Nærland, som selv har 

syklet over 400 000 km, vært i over 190 
land, har steg for steg utviklet konseptet 

“Bike for Peace – sykkel og kulturreiser”.  

 

Drivkraften var ønsket om å arrangere meningsfylte og annerledes ferier for den aktive 
turist. 

 

7. november 2017: på slottet  

og audiens hos Kongen og Dronningen  

 

 

 

 

 

 

 

Nærland har også gitt ut flere bøker, hvor inntektene 
går til samme formål 

Konto nummer: 3325 37 75489 


