
AGDER OG VEST-TELEMARK  
 
Vi sykler for fred, nedrustning og en verden uten atomvåpen. Vi sykler også for å aktivisere 

funksjonshemmede og ønsker at funksjonshemmede deltar en dag eller flere. 

 

Foreløpig program: 
  
Mandag 9. august: møte med varaordfører Lene Langemyr i Grimstad 12:00 før turen går videre 

på sykkel til Lillesand, der vi møter ordføreren Einar Holmer-Hoven kl 15:00. Det vil bli en 

markering ved statuen av Ketil Moe og Mark Wang med sang av Thomas Stanghelle og innlegg 

av professor Johan Stanghelle. Vi har forespurt fylkesordfører Arne Thomassen om å delta (ikke 

bekreftet ennå).  
Retur til Grimstad enten med sykkel eller buss. 
  
Tirsdag 10. august: start kl 10:00 fra Rådhuset i Lillesand på sykkel til Rådhuset i Kristiansand 

med ankomst kl 14:00. Møte med varaordfører Erik Rostoft 14:00.  
Onsdag 11. august: kl 10:00: Møte med Vanja Grut, leder av komité for samfunnsutvikling og 

medlem av bystyret i Arendal, sykler fra Arendal til Rådhuset i Tvedestrand med ankomst kl 

12:30. Møte med ordfører i Tvedestrand, Marianne Landaas. Sykler videre kl 14:00 til Risør 

(27km). Møte med ordføreren i Risør, Per Kristian Lunden, kl 17:00. Buss/bil til Åmli. 
De som ønsker, kan være med bare i Agder, 9.-11. august 2021.  
  
Fra Risør tar vi bil til Pan Hotel i Åmli, der vi overnatter før vi fortsetter neste dag. 
  
Torsdag 12. august: møte med ordføreren i Åmli, Bjørn Gunnar Baas, kl 09:00. Vi sykler videre 

til Treungen (Nissedal kommune, 34 km). Møte med ordføreren i Nissedal, Halvor Homme, kl 

12:30. Vi sykler og kjører fra Treungen til Fyresdal, der vi overnatter privat eller på hotel. 
Fredag 13. august: Møte med varaordføreren i Fyresdal, Elise Lauvrak kl 09:00. Videre til Dalen 

(Tokke kommune, 44 km). Møte med ordføreren i Tokke kommune, Jarand Felland, kl 12:00. Vi 

fortsetter til Vinje (Åmot, 22 km) kl 13:30. Møte med ordføreren i Vinje kommune, Jon Rikard 

Kleven, kl 15:00. 
Turen avsluttes klokken 16:00. 

  
Fra Åmot er det bussforbindelse til Bergen, Etne, Bø og Oslo. 
Priser for hotel i Grimstad, Åmli og Fyresdal kommer senere. Den enkelte må ha sin egen sykkel, 

men det er muligheter for å få leid sykkel på turistkontoret i Grimstad. El-sykkel kan også brukes.  
  
Reiseutgifter og mat betales av deltakeren. Deltakeravgift er kroner 500,- for Agder-delen og 

kroner 500,- for Vest-Telemark inkludert Åmli.  
Pengene går med til å administrere møter med ordførerne i de enkelte kommuner. 
 

Ved påmelding, vennligst betal deltakeravgiften til konto 3325.37.75489 og merk med navn og 

hvilken del du vil delta på. 

Turen er i regi av "Bike for Peace" og "Mayors for Peace". 

 

 

Påmelding snarest og senest 1. juli 2021 på mail tore@bikeforpeace.no eller mobil 93442279. 

 

Disse er allerede klare for å delta: Tordis Landvik, Arendal/Fyresdal, Åse Simonsen, Bergen, 

Thore Vestby, Drøbak (tidligere ordfører i Frogn kommune og tidligere stortingsrepresentant), 

mailto:tore@bikeforpeace.no


Ingunn Frette, Etne, Ragnar Helvik, Nærbø, Tore Nærland, Bryne og Chotika Kruawan, Bryne. 

Lene Vågslid, stortingsrepresentant fra Telemark vil delta 13. august. Vi har plass til flere. 

 

 


