
Del din  
Fairtrade-kaffepause  
med os og vind lækre præmier

@FairtradeByOdense #FairtradeByOdense www.facebook.com/FairtradeByOdense www.odense.dk/FairtradeByOdense

Kick Off  
Event
Fairtrade By Odense 
sparker Verdens Største 
Kaffepause i gang fredag 
den 13. maj kl. 14-15 ved 
Huset på l. Vilhelm Werners 
Plads i Odense. 
Kom og vær med til at sætte Odense 
på det globale Fairtrade-kort og støt 
kaffebønderne i deres kamp mod 
klimaudfordringerne.
• Anker Boye sætter Verdens Største 

Kaffepause i gang i Odense.
• Jonas Giersing, direktør for 

Fairtrade Mærket, fortæller om 
klimaudfordringer og Fairtrade.

• Nelle’s Coffee & Wine sørger for gratis 
Fairtrade-kaffe til de første 200 kaffe-
elskere, der er på pladsen. 

• McDonald’s Odense uddeler 500 
kaffekort à 15 kr.

• Vind 1.000 kr. fra Merkur 
Andelskasse til Fairtrade-produkter!  
Gæt hvor mange kaffebønner, der er i 
en kaffesæk!

FAIRTRADE
KAFFE

Læs mere om  
Fairtrade By Odense og 
Verdens Største Kaffepause

Bliv en del af  
Verdens Største Kaffepause  
sammen med
Fairtrade By Odense
13.-15. maj

3.  Vind lækre præmier
Partnere i Fairtrade By Odense har 
doneret lækre præmier:
• Café Fyrtøjet: 1 cafébesøg for  

2 pers. (inkl. 2 retter fra café-kortet,  
2 drikkevarer og 2 Fairtrade-kaffe).

• Kvickly Dalum: Fairtrade-produkter til 
en værdi af 1.000 kr.

• Scandic Odense: 1 overnatning inkl. 
morgenbuffet for 2 pers. på et valgfrit 
Scandic Hotel. 

• Nelle’s Coffee & Wine: 1 gavekort på 
400 kr. 

• Themsens Café & Fristelser:  
2 gavekurve med økologiske og 
Fairtrade-produkter. 

• Café Mauritz: 1 gavekort på 1.000 kr. 
• SPIS! Odense Food Festival:  

5x2 billetter til SPIS! Odenses mad-
markeder den 17.-18. september.

• Den Smagløse Café: 3 gavekort à 500 kr. 

Upload alle de fotos du vil  
fra 13.-15. maj
Vi trækker lod blandt deltagerne, og 
vinderne får direkte besked via de sociale 
medier.

Kendte Fairtrade-mærker:

1.  Fotografer din  
Fairtrade-kaffepause

Vær kreativ og vis os, hvordan din 
Fairtrade-kaffepause ser ud.

2.  Upload dit billede 
på Instagram eller 
Facebook

• Tag @FairtradeByOdense

• Brug #FairtradeByOdense 

Så er du med i konkurrencen om lækre 
præmier doneret af Partnere i Fairtrade 
By Odense. 

Husk at gøre dit opslag på Facebook og din 
profil på Instragram offentlig, så vi kan se  
alle dine flotte billeder.



I Danmark organiseres Verdens Største 
Kaffepause af Fairtrade Mærket og i 
Odense støtter Partnere bag Fairtrade 
By Odense aktivt op om kampagnen 
bl.a. ved at donere præmier til kam-
pagnens fotokonkurrence. Verdens 
Største Kaffepause sætter fokus på, at 
millioner af kaffebønder bliver påvirket 
af konsekvenserne af de globale klima-
forandringer. 

Kaffebønder og 
klimaforandringer
Konsekvenserne af de globale klima-
forandringer truer kaffebøndernes leve-
brød. Ændrede vejrforhold, skadedyr 
og hastig spredning af plantesygdomme 

Verdens Største  
Kaffepause
er en international kampagne med over 20 deltagende 
lande. Målet er at drikke over 100 mio. kopper  
Fairtrade-kaffe i løbet af  den 13., 14. og 15. maj. 

@FairtradeByOdense #FairtradeByOdense

betyder, at kaffebønderne i fremtiden får 
svært ved at levere samme mængde kaffe 
og samme høje kvalitet som tidligere. 

Fx er bladrust en plantesygdom, der 
udgør en stor trussel for kaffedyrknin-
gen. Bladrust angriber kaffebuskenes 
blade, som falder af og efterlader busken 
uproduktiv. 

Når det sker, er kaffebønderne nødt til 
at fælde op til flere hektar kaffebuske. 
I Honduras er over halvdelen af den 
nationale kaffeproduktion blevet ramt, og 
produktiviteten vurderes at være faldet 
med hele 38 procent. 

Ved hjælp af Fairtrade-bonusser kan kaf-
febønderne erstatte de syge kaffebuske, så 
de fortsat kan producere kvalitetskaffe.

www.facebook.com/FairtradeByOdense www.odense.dk/FairtradeByOdense

Fairtrade By 
Odense
Fairtrade By er et koncept for 
kommuner, der i samarbejde  
med erhvervsliv, enkeltpersoner 
og organisationer sætter fokus 
på etisk forbrug. 

Fairtrade handler om at forbedre ar-
bejds- og levevilkår for nogle af verdens 
fattigste bønder gennem handel. På op-
fordring fra Odense Bæredygtighedsråd 
er Fairtrade By Odense blevet besluttet i 
Odense Byråd. Globalt er der over 1.500 
Fairtrade Byer. 

Vil du være  
med til at stille skarpt 
på klimaforandringer? 
Så deltag i den globale kaffepause 
og vis resten af verden, at du 
støtter kaffebønderne. Opret din 
kaffepause på 

www.fairtradechallenge.org/dk 

Her kan du også udfordre dine 
venner, familie og kolleger til at 
holde en kaffepause.

Fairtrade By Odense planlægger og 
gennemfører aktiviteterne i samarbejde 
med projektets Partnerkreds, som be-
står af forskellige odenseanske aktører, 
der drikker Fairtrade-kaffe på arbejds-
pladsen eller serverer Fairtrade-kaffe for 
deres kunder. 

Partnere i  
Fairtrade By Odense er:
Nelle’s Coffee & Wine Overgade, Nelle’s Coffee & Wine 
Rosenbæk Torv, Kong Volmer, Den Smagløse Cafe, 
Café Mauritz Skibhusvej, Café Mauritz To go, Café 
Mauritz Dalumvej, Danhostel Odense City, Bryggeriet, 
A Hereford Beefstouw, Kunst og Håndværk, 
Themsens Café og Fristelser, Druen & Bønnen, Café 
Fyrtøjet, Scandic Odense, Højbyhus, McDonald’s 
Odense Banegårdscenter, McDonald’s Kongensgade, 
McDonald’s Sivmosevænget, SPIS! Odense Food 
Festival (festivalkontoret), Go’ Kaffe, Elsesminde 
Odense Produktions Højskole, KreativGrafisk, 

VandCenter Syd, Merkur Andelskasse, Kvickly Dalum, 
Rudolf Steiner-skolen Odense, Lindeblomst, CIVICA, 
Complit, Stellini, Killevippen, Folkesparekassen, 
Umbraco A/S, Creo Arkitekter A/S, Udvikling 
Fyn/MiljøForum Fyn, University College Lillebælt 
Rømersvej - Eurest kantine, University College 
Lillebælt Asylgade - Eurest kantine, University 
College Lillebælt Middelfartvej- Eurest kantine, 
University College Lillebælt Tolderlundsvej- Eurest 
kantine, Chris Willbeck.dk, LO Fyn, Enhedslisten 
i Odense, Damixa, BioTrans Nordic, Little Green 
People, Odense Fagskole, TACS Business, Tietgen 
Handelsgymnasium, Odense Fødevarefællesskab, 
SIKO, DUI - LEG og virke, Odense Cityforening og 
Frivilligcenter Odense

Læs mere om  
Fairtrade By Odense på:

www.odense.dk/FairtradeByOdense
Og følg os på  

Facebook og Instagram

Ved at deltage i Verdens Største 
Kaffepause viser vi kaffebønderne, at vi 
står side om side med dem i kampen mod 
klimaudfordringerne.

Bliv en del af  
Verdens Største Kaffepause  
sammen med
Fairtrade By Odense
13.-15. maj


