
Bli medlem i ComePeace.com 

Medlem i föreningen ComePeace.com blir du för 50:-/år. 
Hör av dig till info@comepeace.com för medlemskap. 

 
Du kan också kontakta oss på telefon:  

Kurt 070-550 71 56 eller Carola på tfn 070-855 25 86. 
 

Ditt medlemskap i föreningen ComePeace.com är avgörande för hur 
föreningen utvecklas och för föreningens framtid! 

 

Medlemskap ger dig 10% rabatt på entrén i våra arrangemang. 
  

Stöd oss, kom med! Bli en partner i vår förening ComePeace.com  
...våra partners är uppdelade i block enligt följande, se även vår hemsida. 

Företag: Guld Företag: Silver Företag: Brons 
Företag: Järn Företag: 1/5/1 Privat: Givare 

Med vår idealitet kan vi göra mycket, men med pengar kan vi göra 
mer! Var med och stöd vår verksamhet för musikintresserad och 
musikalisk ungdom.  

Vill du bli en samarbetspartner? Små eller stora bidrag hjälper oss 
att förverkliga ungdomars drömmar! Du är varmt välkommen  
med i arbetet till stöd för våra ungdomar!  
Kontakta oss via info@comepeace.com eller ring! 

 

ComePeace.com och förebilder 
 

I vårt samhälle bygger mycket av identitet på hur populära vi är hos andra, att 
tex bli idol, att lyckas blir livsviktigt! Vem vill inte det! Men när vi letar 
förebilder blir det ofta på ett blint sätt där dyrkandet av personen gör att vi inte 
ser baksidan av deras liv. Den sida i kändisskapet som då även åstadkommer 
deras olycka, det som är sorgen i deras eget liv.  
 

Framgång, så kallad makt och pengar bländar ofta oss människor. Vi kan ta 
Britney Spears och Michael Jackson som exempel på hur i otakt livet kan gå  
där den mediala cirkusen och det vi tror är lycka går före själva livet.  



 

Vi i ComePeace.com vill visa att image och livsstil kan levas på ett mer hållbart 
sätt. Att spegeln som media ger inte alltid leder till trygghet och ökad 
självkänsla, vi menar att mår man först själv bra, då är man rustad att möta den 
tuffa verkligheten utanför replokalen. 
 

Detta kanske är diffusa begrepp med många svar då vår uppfattning och syn på 
samhället har många bottnar och dimensioner.  Framför allt i den kommersiella 
värld som finns runt musik och artister, med ideal av alla de slag. Vi tror oss 
veta att det finns tidlösa svar även här. Där vi lär oss att om insidan hos oss har 
harmoni och går i rätt takt, då går även livet vi lever i vardag och fest i takt. 
 

Här under är några medmänniskor presenterade, som dels har valt att ha 
förebilder i sitt liv men några har även sett att fest och livsglädje är fullt möjligt 
utan alkohol, detta har även lett dem till ett mer harmoniskt och fungerande liv!

ComePeace.com visar solidaritet 
 

Genom att se och förstå andra skapar vi en bättre värld! ComePeace.com vill 
öka förståelsen för de utsatta i vår närhet, men inte bara det.  
 
En vidgad förståelse för andra hjälper oss att fungera och må bättre, 
det gör oss starka i kampen mot orättvisor nära oss och långt borta.  
 
Kan vi hjälpa i det lilla kan vi även delta i något större, delta i något som blir 
stort därför att vi hjälps åt. Den vägen för oss bort från egoism till en större 
gemenskap.  
 
Vi stöder projekt i andra länder genom att engagera oss för dem! 
 

ComePeace.com och Läkarmissionen har en insamling ihop! Vill du vara med 
och ge fyra unga människor i Bolivia en god frukost!  
Då går du vidare på vår hemsida och via knappen: 
_______________________________________________________________ 

Nästa drogfria arrangemang av ComePeace.com! 
  

 

Valborg 2009 

 

Vi planerar nu för vårt största arrangemang 
någonsin under vår korta existens. En konsert med  

7 band i Tärnsjö Folkets Hus på Valborgsmässoafton. Musik i sex timmar med 
start kl. 18.00. Band från när och fjärran kommer denna kväll. 
 

Då planeras vi en minneskonsert till minne av före detta medlemmen Jesper 
Lindell, han spelade i det nu vilande bandet Lost Education. 
 
 

 

Då behöver vi mer muskler i fråga om antal personer än någonsin! 
Kom med i vårt glada gäng, är vi flera bildar vi en stab med personer för 
att ta hand om alla de praktiska frågor som behöver lösas inför denna 
konsert. Kom, var med, anmäl dig till oss! Du behövs i vår förening! 
 

 

 
På www.comepeace.com finns mer information!  

Välkommen till oss! 

Förebilder runt oss! 
 

Maj och Roy Franzén. Säljer hela sitt bohag i Södra Sandby på auktion. Deras 
samling av antikviteter värderas till två miljoner kronor. Pengarna skänker de bort. 
”Vi kommer själva från arbetarhem. Vi har inga egna barn och vill därför hjälpa 
andra som har det kämpigt” säger Maj till Aftonbladet. Tidigare har makarna 
Franzén sålt sin gård på Österlen och köpte hus åt två unga familjer. 
 

Tomas Sjödin. Berättar på ett öppet sätt om sin smärta efter sina söners bortgång. 
Inspirerar till ärlighet och att våga se verkligheten i vitögat. 
 

Kim Tholander, Robin Isacsson, Johan Vekas, Claes Winterborg, 
Martin Eriksson och Marcus Karlsson. Såg ett gäng som misshandlade en 
ung kvinna i en gångtunnel i Södertälje. Utan att tveka och med fara för sig själva 
kastade de sig in i tumultet och räddade kvinnan. 
 

Benny Haag. Skådespelare som inte bara själv vunnit kampen mot alkoholismen 
utan också vigt sitt liv till att halvera alkoholkonsumtionen i Sverige. Under året 
utkom han med boken ”Makt, mod och motstånd – om den mitt i och de runt 
omkring” som handlar om vad alkohol gör med den som super och med alla dem 
som finns runt omkring. 
 

Carina ”Hippietanten” Nyman. Musiker och sångerska som använde 
inkomsterna från sina två cd-album till att starta en drogfri ungdomsgård i Laxå. 
Hon skriver och sjunger själv om sin omvändelse och livet ut ur drogträsket.  
 

Adam Tensta. Kändis som valt att vara nykterist och visar det offentligt. 
 

Björn Gustafsson. Komikern som även han valt att vara nykterist och visar det 
offentligt. 


