Vildåsnans nyhetsbrev juni 2013
Hej kära vildåsna!
Jag vill börja detta nyhetsbrev med att dela med mig av ett
samtal vi hade här i Kollektivet Gandhi då vi hade bjudit
in några vänner. Vi kom in på begreppen ”lag”
och ”evangelium” som är viktiga inom den lutherska
teologin, där lagen står för det som Gud vill att vi människor ska göra och
evangelium för den nåd och godhet som vi ges av Gud. Det konstaterades kring
vårt köksbord att idag i kyrkan, åtminstone inom Svenska kyrkan (där vi runt
bordet råkade ha våra rötter), så pratas det mycket om ”evangelium” men inte så
ofta om ”lagen”. Kanske blir det bättre stämning om bara det positiva tas upp och
inte det som en kristen bör göra i sitt liv? Är det ett drag i den svenska folksjälen att
vi ogärna vill ta upp sådant som kan stöta folk eller som är utmanande? Men hur
agerade egentligen Jesus? Han gav evangelium, kärlek åt alla oavsett vem de var
eller vad de hade gjort, men han drog sig inte för att också säga vad som är ett rätt
handlande: ”Synda inte mer” sa han till äktenskapsbryterskan, ”Gå och sälj allt du
äger” sa han till den rike mannen. Så önskar jag att även vi idag i Sverige år 2013
kan agera. Att behandla alla med kärlek men inte väja för att lyfta områden där
människor bidrar till våld och förtryck. Hur vi behandlar djuren är en sådan fråga.
Det är svårt att ta upp köttätande som ett felaktigt eller syndigt beteende eftersom
det är så omfattande och vanligt. Till och med kyrkoherden deltar kanske
(antagligen) i detta våldsamma beteende! Icke desto mindre tror jag att vi har ett
uppdrag att på ett kärleksfullt sätt peka på en annan väg, en vegetarisk väg där våra
matvanor speglar den värld vi vill se.
Martin Smedjeback, styrelseledamot i Vildåsnan

Vegoforum 25 maj i Stockholm
Tre representanter för föreningen hjälptes åt att bemanna Vildåsnans bokbord på
Vegoforum i ABF-huset i maj. Många var intresserade av vårt arbete och ett tiotal
böcker såldes. En idé som kom upp under dagen var att starta en lokalgrupp i
Stockholm. Skulle du vara intresserad av att delta i en sådan, kontakta då David
Widarsson på widarsson@gmail.com .
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Mediakollen
Den 9 maj medverkade Ellen Skånberg, ledamot i Vildåsnan, i ett samtal på
Människor och tro i Sveriges radio. Det kan lyssnas på här:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/190979?programid=416
I dagarna kommer Kyrkposten ut i Huddinge församling i Stockholm. I denna
tidning finns en lång intervju med Annika Spalde och Pelle Strindlund, bland annat
om deras bok Kärlekens väg. Den kan läsas på denna
adress: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1013376
Lasse Bengtsson skrev så här om Kärlekens väg i Korsväg, Göteborgs stifts
tidskrift: “En utmanande bok, som alltid när Spalde/Strindlund skriver. Jag hoppas
att många vågar ta utmaningen, läsa och samtala om hur kärlekens väg i relationen
till djuren kan ta gestalt idag.”
Martin Smedjeback i Vildåsnan blev den 23 april intervjuad i Sveriges radio P4 om
hans föreläsningsserie om köttets psykologi:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5513371&play=4
531652&playtype=Ljudklipp&t=1
På gång
Föredrag om kristen tro och vegetarianism på Gotland
Nu på tisdag den 18 juni kl 18 bjuder Gotlands Djurfristad in till en kväll med buffé
och två olika föredrag. En av värdarna, Lena Areskog, skriver följande i inbjudan:
”Kom till Garda på Gotland och njut av vegetarisk buffé och två föredrag. Annika
Spalde, diakon och författare, håller fördrag om sin bok Kärlekens väg och om
andlighet som utsträcker sin medkänsla till allt liv. Martin Smedjeback,
ickevåldsutbildare och fredsaktivist, pratar om varför vi behandlar djur så olika,
varför älskar vi hundar, äter grisar och klär oss i kor? Valfri entré. Arrangör
Gotlands Djurfristad/Tora Vårdag Djurfristad. VARMT VÄLKOMMEN!”
(Här kan du läsa en intervju med Lena om hennes arbete med fristaden:
http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/tora-vardags-farreservat-vill-ge-alla-djur-sammaforutsattningar )
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Vildåsnan på Frizon
Den 7-11 augusti arrangeras den kristna musikfestivalen Frizon. Vildåsnan kommer
att vara där. Om du ska till Frizon och kan tänka dig att hjälpa Vildåsnan lite grann
på plats så hör gärna av dig till smedjeback@gmail.com

Retreat för djurrättsengagerade
I styrelsen har vi pratat om att ordna en retreat, kanske tillsammans med Djurens
Rätt Göteborg. En helg då man är tillsammans i tystnad, med korta
reflektioner/input från ledare och mycket egen tid. Eventuellt skulle man kunna
inkludera undervisning i mindfulnessmeditation. Temat för reflektionerna skulle
kunna vara till exempel "Ett hållbart engagemang" eller "Medkänsla för allt
levande". Vi tänker oss att detta skulle vara en icke-religiös helg för att kunna få
med även icke-kristna aktivister som kanske normalt har svårt att hinna med tid för
vila och reflektion. Det finns en kursgård i Bohuslän som vi skulle kunna få hyra till
reducerat pris. Vad gäller tidpunkt tänker vi oss början av våren, kanske mars. Är du
intresserad av att vara med? Skicka i så fall gärna ett mejl till
annika.spalde@gmail.com, så att vi får en uppfattning av hur stort intresset är.

”Gilla” gärna Vildåsnan på facebook:
https://www.facebook.com/pages/Vild%C3%A5snan/117574128345585?fref=ts
Varma sommarhälsningar från hela Vildåsnans styrelse genom Martin Smedjeback
Vildåsnans styrelse 2012-2013
Annika Spalde, ordförande, annika.spalde@gmail.com, 076-246 19 94
Anna Smidhammar, kassör och kontaktperson, 0736-3194 44
Martin Smedjeback, smedjeback@gmail.com, 070-257 90 97
Ellen Skånberg, ellen.f.skanberg@gmail.com, 070-260 47
Anna Jagell, anna.jagell@gmail.com, 073-773 87 52
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Detta kan du göra för Vildåsnan
1. Bli folderfadder! Vildåsnan har en folder som vi gärna sprider. Som folderfadder
blir du ansvarig för att Vildåsnans folder finns i din församling. Mejla Annika så får
du foldrar skickade till dig per post. Du når henne på annika.spalde@gmail.com
2. Be om att få prata om Vildåsnan under kyrkkaffet. Inspiration om vad du kan ta
upp under samtalet hittar du på www.vildasnan.se.
3. Få med en kort text om Vildåsnan i församlingsbladet. Ladda ned förslag på text
från Vildåsnans hemsida.
4. Bli medlem! Ditt medlemskap betyder mycket för vårt arbete och lägger större
tyngd i våra ord! Så sätt in 50 kr på plusgiro 22 09 23-7
5. Skriv insändare. Bra underlag finns på hemsidan.
6. Hitta någon som brinner för samma frågor. Det blir mycket roligare att vara två
som jobbar tillsammans för djuren! Hitta din regionala kontaktperson
under ”Kontakt och nyhetsbrev” på hemsidan.
7. Arrangera församlingsträff med djur som tema. Ni kan bjuda in någon från
Vildåsnan som föredragshållare. Kontakta oss på info@vildasnan.se.
8. Lyft fram de helgon som uttryckt omsorg om djuren genom historien, även här
kan man kontakta Vildåsnan. Pelle Strindlund är kunnig på frågan och hjälper gärna
till, ni når honom på pellestrindlund@yahoo.se.
9. Arbeta för att det serveras mer vegetariskt i alla kyrkliga sammanhang, av
miljöskäl, av globala rättviseskäl samt av djuretiska skäl.
10. Få människor runt omkring dig att verkligen bli medlem! Ett medlemskap gör
stor skillnad för vårt arbete.
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