Mjölby 2011.09.16

Hej kära Vildåsnevän!
Här kommer ett färskt nyhetsbrev från Sveriges ledande kristna
vegetariska förening!

Föreläsning om djurrätt och religion i Stockholm
Den 11 oktober är undertecknad inbjuden till Katarina församlings Ekogrupp i Stockholm. Den består
av fyra delar, de tre första är öppna för alla. Efter föreläsningen, runt kl 19, går ekogruppen iväg för
ett separat samtal, övriga kan sitta kvar och prata med Martin/med varandra.
16-17 Kundalini-meditation
17-17.45 Mat till självkostnadspris
18.00 Föreläsning: Älska din nästa - inte bara människor? Martin Smedjeback berättar om sin väg till
ett nytt förhållande till djuren där även de inkluderas av det kristna kärleksbudskapet, och vilka
konsekvenser detta fick i hans liv.
Kontaktpersoner:
Tomas Lindström, Kultursamordnare i Katarina Församling, tel: 0708-233946
Martin Smedjeback, smedjeback@gmail.com, 070-2579097
För mer information se: http://www.facebook.com/event.php?eid=259351470763709
Bjud gärna in de ni känner i Stockholmsområdet!

Djurrätt och religion i pressen
Den 7 september publicerade tidningen Dagen en artikel av Pelle Strindlund med titeln Djuren –
teologerna blinda fläck – se http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=275572
Den 12 september sändes programmet En bok, en författare där Pelle Strindlund intervjuades om sin
bok Jordens Herrar. Intervjuaren Birger Schlaug tog vid flera tillfällen i intervjun upp kopplingen
mellan religion och djurrätt. Se hela programmet här: http://urplay.se/163939
Schlaug skrev också om programmet och fick en hel del kommentarer där vissa av dem nämnde
Vildåsnan, se: http://schlaug.blogspot.com/2011/09/slavar-djur-och-moral.html
Ett program som inte hade särskilt djurrättstema men dock tog upp det svenska folkets ”köttfrossa”
var Landet Brunsås första avsnitt för säsongen. Går att se här:
http://svtplay.se/v/2523223/landet_brunsas/del_1_av_8__den_svenska_kottfrossan?cb,a1364145,1
,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2530521/sb,p123573,1,f,-1

Djurrätt i din församling?
Du som är en del av en församling, får vi fråga dig en sak? Tas djurrätt och djurens situation någonsin
upp under gudstjänst eller i andra delar av församlingens verksamhet? Vi gissar att det i alla fall inte
är ofta. Du som medlem i Vildåsnan kanske kan påminna präster, diakoner, andra anställda och
förtroendevalda i församlingen om att ta upp djurrättsfrågan i församlingen? Ge dem gärna några
foldrar från Vildåsnan och/eller hänvisa till www.vildasnan.se. Om du inte har foldrar skicka ett mejl
till smedjeback@gmail.com så skickar vi till dig.

Franciskus-dagen
Den 4 oktober är det Franciskus-dagen. Ta gärna tillfället i akt och uppmärksamma detta helgon för
djuren. I år ligger dagen på en tisdag så om man vill uppmärksamma dagen i sin församling kanske
det bäst görs på söndagen före, den 2 oktober. Detta datum var Gandhis födelsedag, en annan man
som kopplade ihop djurens rättigheter med sin religiösa tro. Här står det lite om Franciskus:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Franciskus

Brev till kristna företrädare
Före sommaren skickade vi ut ett brev till samtliga biskopar i Svenska kyrkan. Vi skulle gärna se att
fler kristna ledare och kulturpersonligheter skulle få ta del av detta brev. Kanske har du lust att skicka
brevet till någon? Känn dig fri att göra det som Vildåsnemedlem! Här nedan ser du texten. Ändra
gärna ord så att brevet passar den du skickar till.
Hej XX!
Skulle du kunna tänka dig att stödja Vildåsnan - kristen vegetarisk förening? Den bildades för fem år
sedan, med syftet att förespråka vegetarianism som ett sätt att förhindra det lidande som drabbar
djur i djurfabriker och på slakterier. För oss som kristna är det också ett sätt att återspegla Guds
kärlek till alla skapelsens varelser. Vi har nu ett 70-tal medlemmar runt om i Sverige, bland dem flera
präster och diakoner. Inspiration till namnet kom från bibeltexten om den befriade vildåsnan i Jobs
bok (39:8-11).
De flesta kristna skulle nog hålla med oss om att Gud har skapat och älskar både människor och djur,
men det är ändå väldigt tyst i kyrkan om djuren. Därför skriver vi nu till kristna ledare för att höra om
någon eller några känner sig manade att ge sitt stöd till vårt arbete. Kanske är du själv vegetarian?
Kanske är du inte det, men känner ändå att du vill göra en insats för de lidande djuren? Det skulle
vara mycket värdefullt om du till exempel ville ta upp frågan i en predikan, kanske nämna Vildåsnan
och vår hemsida, eller bjuda in oss att tala om kristen djuretik i det sammanhang där du verkar.
Vänliga hälsningar,

Lokala aktiviteter
På senaste styrelsemötet i Vildåsnan pratade vi om att vildåsne-medlemmar inte alltid känner till
varandra även om man bor i samma stad eller region. Har du en idé om någon Vildåsne-aktivitet,
eller vill träffas bara för att lära känna andra medlemmar, tveka inte att höra av dig till din regionala
kontaktperson. På vår hemsida (http://www.vildasnan.se/?page_id=29) finns kontaktuppgifter till sju
medlemmar i olika delar av landet.
Föreningens livskraft är beroende av dess medlemmar. Du är viktig!

Med djurvänliga hälsningar,
Martin Smedjeback
för Styrelsen
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