Kyrka för Fairtrades Guldkorn
Goda exempel och inspirerande aktiviteter för
rättvis handel i församlingar

Svärdsjö Missionsförsamling
Vår församling har 27 medlemmar och är sedan 2010 en Kyrka för Fairtrade. Vi har funnits med
Radiohjälpens informations- och insamlingskampanj Världens barn sedan starten. Inför höstens insamling
hade Världens Barn-insamlingen avtal med Malmö Chokladfabrik om försäljning av kartonger
med Fairtrade-märkt choklad som t.ex. lämpliga julklappar. Chokladkartongerna fanns i två storlekar och
hälften av priset gick till Radiohjälpens insamling.
I församlingen sålde vi i höstas choklad för 25 000 kr och bidrog därmed till information om Fairtrade och
12 500 kr till insamlingen Världens barn. Vi gjorde så att vi tog upp beställningarna i god tid och lovande
levereras i god tid före jul. När det sedan gällde att leverera det beställda var det en butik som hjälpte oss
med det genom att man fick hämta och betala sina kartonger där. Vi har sparat beställningslistorna med
telefonnummer till beställare så kanske vi till nästa höst kan få ut mer information om Fairtrade och få in
mer pengar till Världens barn.

Vendel-Tegelsmora församling

Vi peppar Tierps kommun i sin strävan att bli Fairtrade City. Under Vendeldagen och gemensamma
samlingar har Svenska Kyrkan tillsammans med kommunpolitiker informerat och delat tankar om vad
det betyder för människor i bygden. Det finns en god vilja och ett engagemang i samtliga barngrupper
som getts uttryck på lite olika sätt. Equmeniakyrkan i grannorten Österbybruk-Dannemora har varit
nyfikna och initierat ett utbyte av erfarenheter och hur man kan börja tänka, agera och informera även i
sina församlingar.

Älvdalens baptistförsamling

Församlingen driver ett Arbetsintegrerat Socialt företag. Under 2015 anställde företaget en husmor
som ansvarar för catering av fikabröd, smörgåsar m.m. som är aktivt delaktig i valet av Fairtradeprodukter. World Fair Trade Day: Vi "flyttade" dagen till söndagen den 10 maj och hade en
musikgudstjänst med Fairtrade - tema och Fairtrade-fika istället.

Stora Kopparbergs församling

Försäljning och information vid Skid-VM där Svenska kyrkan var de enda som serverade Fairtradekaffe inne på arenan. Deltog tillsammans med annan aktör vid kulturkalaset Granny goes street där vi
delade ut ca 3000 bananer. Medverkade i gemensamma aktiviteter vid Fairtrade Challenge, delade ut
goodiebags med Fairtrade till morgonresenärerna på Stockholmståget och deltog i butiksevent i två
butiker. I barn- och ungdomsgrupper, i internationella gruppen och vid någon lunchsoppa.

Sätunakyrkan, Equmeniakyrkan

Vi har som brukligt haft en gudstjänst med Fairtrade-tema i Sätunakyrkan. Vår barngrupp "Kör &
Drama" har även 2015 besökt Teologiska Högskolan i Stockholm och med ett drama om Fairtrade
medverkat i en Fairtrade-gudstjänst för pastors- och diakonkandidater på denna högskola.
Av och till mina predikningar återkommer jag till berättelserna om hur människor upprättas tack vare
arbetet med Fairtrade. Vi har på Hembygdens dag, Valsta-dagen samt Skördefesten delat ut information
och förvisat Fairtrade-textil samt delat ut smakprov av olika sorters Fairtrade-märkt choklad. Vi har
också deltagit i utdelning av ett tusental påsar med Fairtrade-märkta produkter på Märsta station under
Fairtrade Fokus-veckorna.
Vi fikade med Fairtrade produkter med vår barnkör under Fairtrade Challenge. Det gör vi varje vecka.
Dels var vi också med och delade ut påsar med Fairtrade-produkter till pendeltågsresenärerna en morgon
under kampanjveckorna.

Svenska kyrkan i Haninge

Svenska kyrkan i Haninge har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter genom att tipsa
inköpsansvariga om Fairtrade-märkt fika som man kan använda sig av. Sedan delicatobollar fått
Fairtrades råvarumärkning har det blivit en favorit.

De engagerade sig i Fairtrades höstkampanj genom att promota #fairtradeivarjekundkorg och hade även
en egen tävling där den bästa bilden vann ett Fairtrade-pris. Under alla hjärtans dag delade de ut
Fairtrade-märkta rosor märkta med #dubbelomtanke vid pendeltåget. De informerade, hade
chokladprovning och försäljning av varor under en gatufesten Haningedagen.
Svenska kyrkan i Haninge får lätt sponsring av närliggande ICA och Coop, främst bananer, men under
2018 sponsrar ICA också med 2000 Fairtrade-rosor som delats ut med #dubbelomtanke i år igen.
Kunskapshöjande aktiviteter i församlingens verksamheter har bland annat skett i barngrupper där det
har sålts Fairtrade-märkta babykläder och där det pratats lite om vart maten vi äter kommer ifrån.
De har bakat en kaka med Fairtrade-märkta ingredienser som bjudits på i arbetskretsen. På sopplunchen
genomfördes ett kort föredrag samt bjöds på Fairtrade-chokladbollar.

Immanuelskyrkan Örebro,

Immanuelskyrkan i Örebro skulle man kunna kalla en pionjärsförsamling inom sitt samfund vad gäller
arbetet med rättvis handels frågor, eftersom de är den första församlingen i Evangeliska frikyrkan att bli
diplomerad Kyrka för Fairtrade. De har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter under det gångna
året, dels genom att har gjort en prestation av varor som finns tillgänglig i köket och att de har skapat en
inköpspolicy för läger.
De har uppmärksammat kampanjdagarna World Fair Trade Day och Fairtrades höstkampanj under
gudstjänsten och med inköpslistor på caféborden vid kyrkkaffet. Engagerade i Immanuelskyrkan berättar
om rättvis handel på Folkhögskolan i Örebro, i Världsbutiken, medverkar vid lärardagar och håller
föredrag i andra församlingar på orten. I övrigt samardbetar de även med Örebro Fairtrade City och
närbutik till kyrkan.
För 2018 planerar de att utveckla arbetet med workshopsövningar i gudstjänsten, Facebook kampanj
kring de globala målen samt workshops i barn- och ungdomsgrupperna.

Luleå domkyrkoförsamling

Luleå domkyrkoförsamling har satsat stort på kunskapshöjning genom att hålla en Fairtradeambassadörsutbildning med 10 nya personer.
Luleå domkyrkoförsamling har medverkat vid olika utåtriktade publika tillställningar t.ex. Skolbalen
och Pridefestivalen i juni, stadsfestivalen "Hamnfesten" i juli och under musikfestivalen "Musikensmakt" i
augusti. Då bjuder de på Fairtrade-märkt kaffe/te, har chokladförsäljning och informerar en hel del om
vad Fairtrade är.
De samarbetar mycket med med kommunen vid de större Fairtrade-arrangemangen och i deras olika
informationskanaler t.ex. företagsfrukostar. De samverkar även med i en aktivitet som kallas
Förskolekonsert, för alla kommunens förskolor. Kommunen sponsrar då med Fairtrade-bananer,
domkyrkoförsamlingen håller i underhållningen och har bananklädda ledare. De samverkar också med
idrottsrörelsen under fotbollsskolan då de kommer in och håller ett par pass om schysst spel, där
pratas kort om schysst konsumtion (fotbollar) och bjuder på schysst choklad.

Trollhättans pastorat

Trollhättans pastorat har arbetat med att ställa om till fler Fairtrade-märkta produkter genom en
reklamkampanj för den Fair Trade Shop som de driver. De fick bygglov för en tydlig skylt vid Fair Trade
Shop, samt förbättrat informationen på sin Facebook-sida då det gäller Fair Trade Shop.
Trollhättans pastorat samarbetar med högskolan, har en ständig utställning om rättvis handel i
Trollhättans stadshus, har varit med i Kårens rabattblad med information och erbjudanden och har
samarbetat med Trollhättans stad kring en marknad i advent som heter "Jul på Spikön".

Västerortskyrkan,
Västerortskyrkan har ställt om till fler Fairtrade-märkta produkter i takt med att utbudet blivit större i
livsmedelsbutikerna. Bland annat har de ställt om till Fairtrade-märkta blommor.
Under Fairtrades höstkampanj gjordes en inventering av de större butikerna i Vällingby. De berättade
att de var en kyrka för Fairtrade, köpte lite Fairtrademärkta varor till kyrkfikat och pratade om
kampnjveckorna och frågade om butikerna kände till att det var kampanj. De rapporterade sedan tillbaks
på kyrkfikat, visade lite bilder för gudstjänstbesökarna från butikerna och uppmärksammade att och
varför de är en kyrka för Fairtrade. Undersökningen rapporterades också om på sociala medier.
Västerortskyrkan kommer under 2018 bland annat att i samband med en studiecirkel kring Israel
Palestina bjuda in en importör av Fairtrade märkt olivolja att berätta om Fairtrade i Palestina och
olivodlarnas situation. Provsmakning och försäljning av Fairtrade märkt olivolja från Palestina kommer
att genomföras.

Angereds församling
Vi anordnade en biokväll på en lokal biograf. Vi visade filmen "The dark side of chocolate" för att belysa
problematiken inom kakaobranschen. Kvällen startade med mingel då vi bjöd på Fairtrade-märkt choklad
och andra Fairtrade-märkta godsaker. Sedan visades filmen och kvällen avrundades med en liten
diskussion/frågestund. En mycket trevlig och lyckad kväll!

Equmeniakyrkan Fagerås
Till gospelfestival i Fagerås 2016 tiggde vi Fairtradebananer, från handlare i Kils kommun, som sedan
delades ut av Fairtradebananklädda tonåringar. Samtidigt samlades det in pengar till Världens barn.

Ingarps missionsförsamling
Vi bad Smålandstidningen komma och skriva om Fairtrade när vi hade Fairtradecafé på stora
Fairtradefikadagen. Det blev en artikel i tidningen och ett webTV- inslag med en intervju av mig på
deras hemsida.

Vårgårda pastorat
Vi deltog på kommunens dag om hållbar livsstil "Framtidsdagen" där vi hade en föreläsning om vårt
arbete med Fairtrade. Vi har även sålt Fairtrade och delat ut informationsbrochyrer på stora evenemang
som vårgårdamässan, framtidsdagen, cykelfesten, vårgårda marknad samt under julskyltningssöndagen.
För att utöka användningen av Faitrade- och rättvist handlade produkter har vi framförallt arbetat med
att öka kunskapen på arbetsplatsen och bland förtroendevalda.

Värnamo pastorat
Vi sålde fika och Fairtradevaror samt informerade om Fairtrade på internationella kvinnodagen i
Cupolen i Värnamo. Vi hade extraöppet i Rättvist butik och café under Earth Hour då vi informerade lite
extra om Fairtrade och bjöd på Earth Hourbakelse. Vi bjöd in till Fairtradefika med biskopen den 17 maj.
Under vecka 21 inventerade vi vilka av besinstationerna i Värnamo som serverar Fairtradekaffe (det
visade sig vara allihop!). Vi hade med en vinst i Värnamo Citys adventskalender, som vinnaren fick hämta
upp i Rättvist butik och caféAll personal fick som julgåva 2016 Fairtrademärkt choklad och ett
presentkort i Rättvist butik och café, Värnamo.

