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Förenta nationernas bön
Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig,
hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst
främlingskap för sin härstamnings, hudfärgs
eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet människa.

1. Diplomerade församlingar
Nu är antalet diplomerade församlingar över 80!
Efter det senaste nyhetsbrevet har följande församlingar diplomerats:
Kindaholms församling, Svenska kyrkan, Göteborgs stift, diplomerades 26 maj
Hallsbergs församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomerades 26 maj
Skerike-Gideonsbergs församling, Svenska kyrkan, Västerås stift, diplomerades 26 maj
Frälsningsarmén Visby, Frälsningsarmén, diplomerades 30 juni
Följande församlingar har planerade diplomeringstillfällen under hösten:
Enköpings församling, Svenska kyrkan, Strängnäs stift, diplomeras 4 oktober
Helsingborgs Maria församling, Svenska kyrkan, Lunds stift, diplomeras 13 oktober
Majornas missionsförsamling, Equmeniakyrkan, Västra Götalands distrikt, diplomeras 22
september
Arbetar din församling med rättvis handel? Bli en Kyrka för Fairtrade under 2013!
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
Fanny Ljungholm,
Frälsningsarmén Visby (mitten vänster):
Vi diplomerades den 30 juni, i början av
Almedalsveckan, i en gudstjänst som hade
tema rättvis handel.
I församlingen har vi ett projekt som heter
”Hela livet”, med många arbetstränande
som deltar. I början av våren samlades
kårmedlemmar tillsammans med
projektdeltagare och anställda för en
gemenskapsdag med tema Fairtrade.
Under dagen lärde vi oss vad rättvis handel är och vad det innebär för oss personligen och som
kyrka att fokusera mera på att handla Fairtrade. Vi hade knytkalas och hade uppmuntrat alla att
försöka baka eller laga något där det fanns rättvist handlade ingredienser. Vi såg på en film om
Fairtrade som gav en väldigt bra diskussion.
Vi har också sett hur vår vilja och önskan att bli en Kyrka för Fairtrade har gjort avtryck i
fotbollsklubben FC Gute, då ansvariga där som vi samarbetar med vill försöka förändra och byta ut
varor i sina klubbkafeterior. Tillsammans med fotbollsföreningen driver vi ett café i kyrkan där
kaffe och te är Fairtrade. Nu går över till att mer och mer använda fler rättvis handel-produkter.

3. Fairtrade Fokus vecka 41 och 42
Fairtrade Fokus 2013 äger rum i vecka 41-42, den 7-20 oktober.
Temat för årets kampanj är ”Hej då fattigdom!”, en plattform för
diskussioner kring global handel, fattigdomsbekämpning och
konsumentens möjlighet att göra skillnad genom medvetna val i
butiken. Förra årets Fairtrade Fokus blev den största någonsin,
med bland annat 600 000 deltagare i Fairtrade Challenge.
Läs mer om Fairtrade fokus här:
http://fairtrade.se/inspiration-material/kampanjer/fairtrade-fokus/

Fairtrade challenge torsdagen 17 oktober
Torsdagen den 17 oktober är det dags för femte året i rad, över hela Sverige hoppas vi samla fler
människor än någonsin till att fika Fairtrade på en och samma dag. Fika hemma vid
frukostbordet, i ungdomsgruppen, eller bibelstudiegruppen, med kollegorna på jobbet eller
tillsammans med dina vänner på favoritcaféet. Ju fler vi blir desto större skillnad kan vi göra de
odlare och anställda som är Fairtrade-certifierade! Läs mer: http://fairtradechallenge.se

4. Fair Trade Forum Eskilstuna, 4-5 oktober
Fair Trade Forum, Sveriges största mötesplats för rättvis och etisk handel äger rum 4-5
oktober på Eskilstuna Folkhögskola och Munkell Science Park. Det är gratis inträde till
forumet. Bland programpunkterna finns möjlighet att träffa Fairtrade-producenter från
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Dominikanska republiken samt ett allmänt informationsseminarium om Kyrka för Fairtrade
fredagen den 4 oktober kl.10.00–10.45.
Hela det spännande programmet för Fair Trade Forum hittar du på: www.fairtradeforum.se

5. Årets Kyrka för Fairtrade-samling 5 oktober
Lördag den 5 oktober inbjuds du som är aktiv i en
diplomerad församling eller en församling som är på gång att
diplomeras till årets Kyrka för Fairtrade-samling,
under Fair Trade Forum i Eskilstuna.
Tillsammans påminner vi oss om de glädjeämnen och
utmaningar som finns i våra församlingars arbete med rättvis
handel. Det går självklart bra att komma flera personer från
varje diplomerad församling.
Tid: Lördag 5 oktober kl. 10.00–12.30,
Plats: Fair Trade Forum, Munkell Science Park, Eskilstuna
För material och fikaberäkning anmäl ditt/ert deltagande i samlingen och meddela
eventuella allergier senast tisdag den 1 oktober till: eva-maria.munck@skr.org

6. Globala veckan 2013 – Helig fred
Kyrkornas globala vecka 2013 och 2014 handlar om trons möjligheter att skapa fred som är
mer än frånvaron av krig. En rättfärdig fred, som lovar frihet och rättvisa. En fred mellan
stater och mellan människor. Vi vet att det går – nu vill vi prata om hur.
Välkommen att vara med i aktiviteter,
gudstjänster och bön under Kyrkornas globala
vecka! Kyrkornas globala vecka äger rum mellan
den 17-24 november (vecka 47). Den 21
september kan du få inspiration inför veckan på
en Fredsbyggardag i Uppsala missionskyrka.

7. Kalendarium 2013
21 september - Fredsbyggardag inför Kyrkornas globala vecka, Uppsala
4-5 oktober - Fair Trade Forum, Eskilstuna
5-6 oktober – Ambassadörsutbildning med inriktning Kyrka för Fairtrade, Örebro
5 oktober – samling under Fair Trade forum i Eskilstuna för aktiva i diplomerade och
intresserade kyrkor och församlingar
Vecka 41- 42 – Fairtrade Fokus, kampanjveckor för Fairtrade
Torsdag 17 oktober - Fairtrade Challenge, fikadag
26-27 oktober - Ambassadörsutbildning med inriktning Kyrka för Fairtrade, Stockholm
Vecka 47, 17-24 november - 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
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