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Tänd ett ljus
Tänd ett ljus för livet.
Tänd ett ljus för hoppet.
Tänd ett ljus i kärlek och låt det vara tänt.
Tänd ett ljus för jorden.
Tänd ett ljus för himlen.
Tänd ett ljus i tro på det ljus Gud sänt.
Text och Musik: Per Harling

1. Diplomerade församlingar – nu har 90 församlingar diplomerats
Sedan förra nyhetsbrevet gick ut har följande församlingar blivit diplomerats:
Eskilstuna församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 4 oktober
Immanuelskyrkan i Norrköping, Equmeniakyrkan, Region Öst, diplomerades 6 oktober
Helsingborgs Maria församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomerades 13 oktober
Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Stockholm, diplomerades 13 oktober
Hedlundakyrkan, Equmeniakyrkan, Region Nord, diplomerades 20 oktober
Söndagen den första advent (den 1 december) diplomeras tre ytterligare församlingar i Skåne
till Kyrka för Fairtrade:
Ekeby församling, Svenska kyrkan, Lunds stift
Norra Nöbbelövs församling, Svenska kyrkan, Lunds stift
Slottsstadens församling, Svenska kyrkan, Lunds stift

Det betyder att det nu finns 90 diplomerade församlingar i Sverige!

Sveriges kristna råd och Föreningen för Fairtrade gratulerar och önskar
församlingarna allt gott i deras fortsatta engagemang för rättvis handel och etisk
konsumtion.
Arbetar din församling med rättvis handel? Bli en Kyrka för Fairtrade under 2014!
I år hoppas vi på att nå 100 diplomerade församlingar.
På vår hemsida finns information om diplomeringen samt möjlighet att ansöka.
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2. Så blev vi en Kyrka för Fairtrade
Den 4 oktober i år diplomerades
Eskilstuna församling, Svenska kyrkan,
Strängnäs stift.
Karola Lindkvist Wahlbeck, präst och
enhetschef för Undervisning i
församlingen (till vänster på bilden)
berättar: I Eskilstuna församling är vi
glada och stolta över att vara
diplomerade som ”Kyrka för Fairtrade”!
När vi blev församling, i januari 2010, hade vi med oss ett arv av miljötänk. Successivt hade
tekniska omställningar gjorts, och vi visste att vi var på väg åt rätt håll.
Vi är ca 130 medarbetare, och för att få syn på, eller ta tempen på, vårt engagemang för skapelsen
så gjorde vi under vintern 2012 Miljövärnets undersökning ”Ljussteget”.
Vi såg att vi uträttat en hel del men också vad som kvarstod.
En fråga som direkt kom upp var: Men… det kan ju inte fattas mycket för att vi ska kunna bli
”Kyrka för Fairtrade”…
Kyrkorådet tog beslutet. Vi skulle ställa om våra inköp för att kunna bli diplomerade.
Därefter ska vi gå vidare mot Miljödiplomering…
Vi köper Fairtrade närhelst det är möjligt. Alltid kaffe, te, bananer…
Blommorna har vi gjort en särskild upphandling för, och handlar numera av en affär som oftast
har Fairtrade-märkta blommor. Alla konfirmander och övrig gruppverksamhet ska aktualisera att
vi är diplomerade och vad det betyder.
Vi har just nu en miniserie föreläsningar i samarrangemang med Missionskyrkan. Temat är
”Vardagstro gör skillnad” och vi inbjuder bland annat till ett diskussionsforum där vi använder ord
och ton för att reflektera över vårt ansvar för skapelsen.

3. Summering Fairtrade Challenge
Nära en halv miljon fikade i årets Fairtrade
Challenge den 17 oktober. Antalet enskilda
fikapauser fördubblades nästan i jämförelse med
2012, från 3400 till över 6000 fikapauser. Det
tillsammans med att det varit en ännu bättre kvalité
på många stora aktörers fikapauser tyder på att
engagemanget runt fikapausen aldrig har varit
större än i år.
Pris för årets bästa fikabild har gått till
Kastanjegården för den fantastiska bilden på deras
bananjakt. Läs om vinnarna i tävlingen.
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Kyrkornas deltagande i Fairtrade Challenge var väldigt positivt och både totalt antal
fikadeltagare och antal fikapauser steg jämfört med föregående år. I Fairtrades statistik
finns 246 fikapauser som totalt samlade 14 000 fikadeltagare! Bra jobbat!
2014 äger Fairtrade Challenge rum torsdagen den 16 oktober.

4. Kalendarium 2013 och 2014
Vill du lära dig mer om Fairtrade? Under våren kommer flera ambassadörsutbildningar och
inspirationsdagar med inriktning Kyrka för Fairtrade att arrangeras.
Läs mer om utbildningarna och inspirationsdagarna.

Glada nyutbildade ambassadörer för Fairtrade i oktober 2013.

2013
Schysst jul - den rättvisa julmarknaden
Stockholm 7-8 december - ABF-huset, Sveavägen 41,
Uppsala 14 december - Uppsala missionskyrka, kl.11-17

2014

14 februari - Alla hjärtans dag - kampanj för Fairtrade
Kampanjen kommer likt tidigare år fokusera på rosor, men även lyfta in både vin och
choklad som nya produkter i kampanjen. Läs mer på Fairtrades hemsida när det närmar sig.
14 februari - Inspirationsdag Kyrka för Fairtrade, Stockholm
1 och 22 mars - Ambassadörsutbildning inriktning Kyrka för Fairtrade, Vingåker
3-4 maj - Ambassadörsutbildning inriktning Kyrka för Fairtrade, Stockholm
Vecka 41- 42 - Fairtrade Fokus, kampanjveckor för Fairtrade
3-4 oktober - Fair Trade Forum, Jönköping
Torsdag 16 oktober - Fairtrade Challenge – fikadag för Fairtrade
Vecka 47 - Kyrkornas globala vecka, tema: Helig fred
Du har fått ett nyhetsbrev från Kyrka för Fairtrade. Nyhetsbrevet kommer ut ett par gånger om
året. Tidigare nyhetsbrevet finns att läsa på www.kyrkaforfairtrade.org
För mer information om Kyrka för Fairtrade kontakta koordinator Eva-Maria Munck:
08-453 68 08, eva-maria.munck@skr.org
Adress: Kyrka för Fairtrade, Sveriges Kristna Råd, Box 14038, 167 14 Bromma

3

