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!
Kom igång
Tips för ekumeniskt
samarbete
v Kontakta en kyrka på din ort

som inte tillhör samma
samfund och fråga om de
tänker göra något under
Kyrkornas globala vecka. Kan
ni hjälpa till, kanske vara
medarrangörer? Om det inte
finns några färdiga planer kan
du föreslå en ekumenisk
fredsgudstjänst någon kväll
under veckan.
v Om det finns ett kristet råd
på din ort, se till att de tar upp
frågan på nästa möte.

sprid
informationen!
v Få med det ni
planerar i församlingsbladet, tillsammans med lite
grundläggande
information om
Kyrkornas globala
vecka.
v Kontakta lokaltidningen och berätta om era aktiviteter.
v Bjud in genom ett
facebookevent.
Fråga någon som
är bra på sociala
medier.

Tips för det internationella arbetet
v Om det finns en internationell grupp i

Tre populära aktiviter
v Temagudstjänst med kyrk-

kaffeprogram

v Församlingsafton med in-

bjuden gäst

v Temakväll med ungdoms-

Foto: Magnus Aronson/IKON

F

gruppen (värderingsövningar
och samtal)

16

din församling, se till att de pratar om
Kyrkornas globala vecka på nästa
möte. Skriv ut ett informationsblad
från webben och ge till någon i
gruppen.
v Ta reda på vilka fredsprojekt i världen
som ert samfund stöder och gör en
utställning till församlingshemmet.
v Försök ta reda på hur många olika nationaliteter
som finns representerade på din ort. Bjud hem
någon som kommer från ett annat land och be
personen berätta om sitt liv och sin tro. Kanske på
någon samling i församlingen?

F
tro

örändring

fred

Foto: Henrik
Rosén/Sveriges
kristna rådkristna råd
Foto:
Henrik
Rosén, Sveriges

Genom skolan som
det indiska fredscentret Aman Shanti
driver i den konfliktdrabbade staden
Hyderabad i Indien
byggs vänskap mellan
muslimer och hinduer.
Ameena och Sana är
två av eleverna.

Beställ
materialoch
från Kyrkornas
globala
vecka
Var
med
skapa
fred!
På www.globalaveckan.se beställer du eller laddar ner mer material från oss. Du kan
även ringa Maria på 08-453 68 24, så hjälper hon dig med din beställning. Mycket av
materialet är helt gratis! Du kan till exempel beställa:

Planera in Kyrkornas globala vecka 17 till 24 november
Tema:
Helig fredav–dentro
som
v Fler inspirationshäften
sort du
håller ifredsskapare
v Fred är vägen till fred
handen

NY!

Fredsantologi inklusive studiehandledning med bland

Historien
är full av heliga krig. Nu är det hög andra
tid för
helig fred! Kyrkornas globala
v Vad religionsfrihet är och när den får begränsas
K G Hammar
vecka En2013
om trons möjligheter att
skapa
fred som
ärförmer
än frånvaron
lathundhandlar
om religionsfrihet
v Ett
ekumeniskt
upprop
rättfärdig
fred
v FRED
detta vill kyrkorna
i Sverige
från och
av krig.
En –rättfärdig
fred, som
lovar frihet ochInternationellt
rättvisa. ekumeniskt
En fred fredsdokument
mellan stater
!
Fredsdeklaration inklusive studiehandledning från
Kyrkornas världsråd med separat studiehandledning NY
mellanSveriges
människor.
Vi
vet
att
det
går
–
nu
vill
vi
prata
om
hur.
kristna råd
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Fred till kaffet
För dig som vill göra en
global aktivitet av kyrkkaffet

Mångkulturellt kyrkkaffe

Pratande kyrkkaffe

Bjud in människor med olika kulturell bakgrund till kyrkkaffet och
kanske även till gudstjänsten. Det kan vara människor med annan
kristen tradition eller med annan tro. Uppmana till samtal vid
borden om hur olika kulturer kan berika människors liv och tro.
Avsluta med att ge alla möjlighet att ge glimtar av samtalen. Om
det redan finns människor från olika länder i er kyrka kan denna
typ av samtal ge nya dimensioner till gemenskapen.

På hemsidan finns ett upplägg för en ministudiecirkel utifrån
materialet som du håller i handen. Upplägget är tänkt att
underlätta samtal om temat helig fred under tre träffar.
Träffarna kan vara fristående från varandra och kan till
exempel passa vid kyrkkaffet.

Utåtriktat kyrkkaffe

Vilka brukar komma till din kyrka? Och vilka är inte där? Prova
att ta med kyrkkaffet utanför kyrkan eller till torget. Bjud de
förbipasserande på fika och prata om vardagen, livet, kyrkan och
samhället. För att vara extra fredlig mot skapelsen och producenter av livsmedel är det bra att ha varor som är ekologiska och
Fairtrade. Prova även att använda havre- eller sojamjölk.
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Se en film
Se Pray the Devil Back to Hell som är 70 minuter lång och handlar om hur Liberias kvinnor tvingade männen till förhandlingsbordet och fick slut på ett blodigt inbördeskrig. Observera att
filmen innehåller mycket starka bilder och lämpar sig bäst från
15 år.

di sk ut er a
v Vad i filmen gjorde störst intryck?
v Vilken roll spelade religionen i kvinnornas kamp?
v Tror ni att protesten skulle ha lett till samma resultat
om det hade varit män som lett den?
v Vad kan det finnas för anledningar till att ledarna
lyssnade till kvinnorna?
v Känner ni till några andra ickevålds-protester som har
resulterat i samhällsförändring?
v Känner ni till fler exempel på hur religion har varit en
resurs för att skapa fred?

K o m ihåg !
surs.
rbund är en re
Di tt st udie fö
älp med
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Bjud in en föreläsare
På www.globalaveckan.se finns en lista över intressanta
personer som gärna kommer din ort, till exempel för att
delta i ett kyrkkaffe eller en samtalskväll. Men kanske har
du också många spännande personer i din närhet? Om
flera religioner är representerade på din ort, anordna ett
panelsamtal med företrädare för olika religioner där
temat är ”tro som fredsskapare”.

Gör en manifestation på stan
Visa hur er tro är en fredsskapare genom att gå ut på stan och
bjud på fika, samla in förbipasserandes tankar om fred och
religion på en stor banderoll, dela ut blommor, spela upp en
gatuteater, tvätta varandras fötter eller erbjud personlig förbön.
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