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 Hej kära FN-vän! 

 

 

Solen tittar fram just nu. Trädens blad lyser i härliga höstfärger. Snart är det dags att stå på 

Varbergs torg och sälja härliga bakverk till förmån för Världens Barn-insamlingen. Lördagen 13 

oktober kommer  du väl till vårt stånd? Det är trevligt att få ses .Vi hoppas givetvis på samma fina 

väder för då kommer fler och handlar och lägger en slant i bössorna. Välkommen! 

 

Så är det dags för lite tillbakablickar och även att se in i framtiden. 

 

I  mars var det årsmöte och intressant föredrag med 

CSR- och miljösamordnaren på Gekås, Pernilla De 

Filippo, om miljö, socialt och etiskt arbete på 

företag. Viktigt att få en inblick hur det fungerar och 

hur man tänker och arbetar med dessa frågor.  

 

Vi firade Nationaldagen i juni som vanligt med 

marsch från Varbergs Torg. FN-fanan som bars av 

Jonas  Noréus gick i täten för föreningståget. Nere i 

Societetsparken följde ett fint och varierande 

program. 

 

I september fick vi lyssna på ett intressant föredrag då Göran Burén  berättade om sin bok "Vem 

mördade Folke Bernadotte?" Vi var en stor publik som säkert en och annan fick mer kunskap och 

insikt om Folke Bernadotte och hans insatser. Föredraget var ett samarrangemang mellan 

Biblioteket, FN-föreningen, Röda korset, Palestina-gruppen och ABF.   

 

I mitten av september var det en liten högtidlig 

ceremoni i Rosenfredsskolans aula. Då föll 

täckelset med hjälp av tidigare riksmarskalken 

Ingemar Eliasson  på en plakett. Denna beskriver  

hur det kom sig att FN:s vagga kom att stå i 

Varberg. Passa  på samtidigt som du kommer på 

FN-dagen då får du höra mer av Åke Bendix om 

detta spännande evenemang. Bredvid plaketten 

finns också ett foto från förre generalsekreterare 

Kofi Annans besök 1997 i aulan. Då fick han 

också se och höra om FN:s vagga.    

 

24 oktober - FN-dagen  firar vi i Församlingshemmet. Då får vi höra Varbergs Gospel och Åke 

Bendix som berättar om hur man fick reda på historien om upprinnelsen av FN och varför Varberg 

var platsen. Därefter blir det dags för fika. Välkommen! 

 

 Under FN- dagen är FN-föreningen  ute på Världsarvet Grimeton som bjuder på en dag full med 

olika aktiviteter i kommunikationens tecken. På dagtid sänder man UN-day via internethälsningar 

med icke verbala konstnärliga uttryck som elever i  gjort i samarbete med Världsarvet och Teater 

Halland. FN-föreningen har med informationsbord och några från föreningen kommer att vara där.  



 

Nu pågår Världens barn-insamlingen som du nog märkt. Som vanligt kommer vi alltså att vara 

på Torget lö 13 okt med försäljning av hembakt till förmån för Världens Barn. Vi kommer också 

att skramla med bössor. Passa på att köpa något gott till kaffet/teet som du samtidigt gör något gott 

för barn i världen. Hoppas vi ses! 

  

Vill du hjälpa till i FN-arbetet – hör av dig! Du behövs! Det  är viktigt att också du som ung 

hör av dig till: 

grunditz@seaside.se  Är du intresserad av att komma med eller har du någon som skulle passa? 

 

Hälsningar Gunilla Grunditz , ordf i Varbergs FN-förening 

                          e.u av styrelsen      

 

OBS Har du e-mail-adress? Hjälp oss hålla nere portokostnaderna! Skriv till grunditz@seaside.se  
 

 
FN-dagen 2012 

 

24 oktober 18.00 
 

på Församlingshemmet 
Sveagatan 24 

 

 
 
Varberg Gospel  

under ledning av Elisabet Willix 

 

Åke Bendix berättar om hur man fick reda på  

att "FN:s vagga" stått i Varberg 
 

Vi bjuder på fika 

 

 

Under dagen är FN-föreningen på UN-day på Världsarvet Grimeton 

med bl.a. utställning och information  

 

 

 

 

Insamling: Skolmat blir kunskap 

 

Välkommen! 

  Fri entré 
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