
 

 
 
 
 
 
 
Kjære menighet 
 
På vegne av bredden av norske kirkesamfunn ønsker vi å invitere dere til å delta i Global uke mot 
moderne slaveri 8.-15. november 2020. 
 
I flere år har menigheter over hele landet satt fokus på globale spørsmål i en uke på høsten gjennom 
global uke. I 2019 ble Global uke mot moderne slaveri markert i kirkene gjennom 90 ulike 
arrangementer, i 40 byer og tettsteder over hele landet. Vi håper å passere 100 markeringer i 2020. 
 
I vedlagte informasjonsark finner dere tips til hvordan dere kan ta Global uke inn i det allerede 
eksisterende menighetsarbeidet – eller om dere vil gjøre noe helt nytt, kanskje sammen med 
nabomenigheten? Uansett håper vi dere vil sette av datoene 8.-15. november i kalenderen. Gi gjerne 
beskjed til oss om hva dere planlegger, slik at vi vet at dere er med og kan bidra dersom dere trenger 
noe. Husk også å registrere deres arrangement på https://globaluke.no/arrangement/. 

 
Når vi ba, tenkte jeg at det er en kraft i å be sammen til Gud, sett i lys av våre 
nasjoners ulike historier vedrørende gammelt og moderne slaveri. På kirkekaffen 
fikk alle vite at pølsene var sponset av Norges Kristne Råd, og vi delte gleden 
over å være del av en større sammenheng, også på dette området.  
                                                          

 - Pastor Grete J. Vangstad, Bodø Misjonskirke 
 
At kirkene går sammen i kampen mot moderne slaveri kan bety en stor forskjell. Vi har en felles 
motivasjon i vår tro og vårt menneskesyn. Og vi har slagkraft om vi vil: Sammen utgjør vi 
hundretusener av mennesker som er til stede i alle lokalsamfunn i Norge – og i resten av verden. Som 
Sindre Skeie formulerer i sin oppsetning til Global uke, Frihetens time: «Tente lys og bønner har gjort 
maktesløse mennesker mektige før.» 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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