Är du sugen på att arrangera någon aktivitet inom
Globala veckans tema i ditt lokala sammahang
men vet inte riktigt hur du ska börja?
Då har vi några tips för att hjälpa dig på traven.

Kom-igång-tips
Aktivitetstips

Det är alltid bättre att vara fler när man ska planera och
genomföra aktiviteter. Ett tips är att bilda en planeringsgrupp tillsammans med andra i din församling eller
organisation som också är intresserade av globala
rättvisefrågor, mission, bistånd och/ eller ekumenik.

Det enklaste är att lyfta upp Globala veckans tema i de
befintliga sammanhangen som normalt finns under en
vecka. Här är några exempel:

Tänk på att det inte behöver vara samma personer som
planerar som sedan genomför allt. Försök delegera det
som går till andra.
Ta kontakt med de befintliga ledarna eller samordnarna
för olika grupper i församlingen och fråga om de vill
väva in Globala veckans tema i sina grupper den veckan.
Det finns mycket material på Globala veckans hemsida
som man kan använda sig av som passar olika grupper
och sammanhang. Ni kan tänka tillsammans hur ni vill
lägga upp det.
Församlingen eller organisationen kanske redan
samarbetar med andra församlingar eller organisationer
i andra frågor. Fråga genom de redan etablerade
kanalerna om de vill arrangera något tillsammans kring
Globala veckan.
Ta kontakt med ert lokala ekumeniska råd och fråga om
de är intresserade av att hjälpa till att arrangera, annars
kan du be dem hänvisa dig vidare till eldsjälar i andra
församlingar.
Kontakta studieförbunden Bilda och Sensus.
De vill gärna hjälpa till!

Kyrkornas globala vecka

Tänk tillsammans

•

Gudstjänst- och andaktsmaterial finns både i
inspirationshäftet och på hemsidan under fliken
Material - Ladda ner material

•

Barn- och ungdomsgrupper kan använda sig av
material och övningar särskilt lämpade för dem. De
finns på hemsidan under fliken
Material - Ladda ner material

•

Det finns en lista med föreläsare på hemsidan som
du kan bjuda in till olika sammanhang, under fliken
Aktiviteter - Aktivitetstips

•

Ladda ner Globala veckans tipspromenad och sätt
upp i lokalen. De finns på hemsidan under fliken
Material - Ladda ner material

•

Lägg fram Globala veckans diskussionskort på fikaborden. De finns på hemsidan under fliken
Material - Ladda ner material

•

Ordna en ekovandring – material med
reflektionstexter finns också på hemsidan under
fliken Aktiviteter - Aktivitetstips

Annonseringstips på nästa sida
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Gå in på hemsidan och se vad mer för material som
kan passa och låt dig inspireras av fler tips och
exempel från vad andra församlingar har gjort
www.globalaveckan.org

Annonseringstips

•

Tipsa lokaltidningen om aktiviteterna ni ska ha.
Berätta att det är en del av ett större nationellt sammanhang och varför temat är viktigt för er – erbjud
en intervju. Om de väljer att skriva en artikel om det
får ni gratis annonsering som når många människor.

•

Se till att era aktiviteter står med i lokaltidningens kalendarium. Det brukar vara gratis.

•

Se till att information om aktiviteterna finns väl
synligt på första sidan på er hemsida.

•

Sprid information om aktiviteterna på den sociala
media ni använder; facebook, twitter, instagram etc.

•

Uppmärksamma temat och aktiviteterna i ert nyhetsbrev och eventkalender.

•

Sätt upp en flyer eller affisch väl synligt i
kyrkan eller organisationslokalen.

•

Be församlingsmedlemmar att sprida informationen
vidare.

•

Sätt upp en affisch på något strategiskt ställe i stan,
t.ex. i Folkets hus eller biblioteket.

Tipsa oss om era aktiviteter!
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Om ni arrangerar en aktivitet utöver er vanliga verksamhet kan det vara bra att tänka på hur ni annonserar för
att få dit folk. Här är några tips som ni även kan använda
inför befintliga sammanhang:

Då hamnar de på kartan på hemsidan.
Maila oss eller anmäl aktiviteten på hemsidan
under fliken Aktiviteter - Tipsa om aktiviteter

Tänk på att det generellt är bra att vara ute i god tid
med information och att det också tål att påminnas om
närmare veckan och aktiviteterna.

Lycka till och hör av er till oss om ni har frågor!
Banner och logotyp finns att hämta på hemsidan
under fliken Aktuellt - Press och info
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