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Fair Trade Butik Bazaren – det glade 18. år
 

- af Kawsar Farah. 

 
Fair Trade Butik Bazaren, Guldsmedgade 8A i 
Århus, har i år eksisteret i 18 år, og vi er meget 
stolte og glade over at vi stadig kan glæde vores 
kunder med sjove og unikke produkter fra den 3. 
verden.  
 

Nu hvor julen nærmer sig, skal der igen igen lyde 
en julehilsen her fra Bazaren med opfordring til at 
købe jeres julegaver i en Fair Trade Butik. Vi har 
masser af forslag til gaver og til pakkekalenderen, 
såvel til børn som til voksne – såsom legetøj, fine 
tørklæder, tasker og chokolade.  
 

Vores chokoladeudvalg er blevet rigtig stort og 
som sædvanlig af en fin kvalitet. Vi har mulighed 
for at sammensætte gavepakker, bestående af 
forskellige produkter fra vores fødevaresortiment, 
som både vil glæde modtageren og samtidig vil 
være med til at støtte nogle af verdens fattigste 
bønder. Man kan selv vælge sammensætningen af 
gaverne, også prismæssigt. Herunder ses 3 
forskellige forslag.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(foto: Fair Trading) 
 

Vi har også i år julekalendere til 45 kr. med Fair 
Trade chokolade. Hvis nogen ikke skulle have lyst 
til en pakkekalender med en masse pakker, var 
sådan en chokoladekalender til en rimelig penge 
måske en ide? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(foto: Fair Trading) 

 
 
I løbet af året har vi fået to containere fra 
Bangladesh, som sædvanlig en god blanding af 
gamle kendinge og helt nye varer. Vi har for 
eksempel stadig rørkurve, men også nye og 
spændende varer er dukket op.  
 

Der har været afholdt 2 vellykkede fællesmøder 
for frivillige og andre interesserede, med spisning. 
Det er den perfekte mulighed for at frivillige, 
ansatte og medlemmer kan mødes omkring et 
spændende og relevant emne og hinanden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fra fællesmøde den 31. oktober 2011 
(foto: Anna Marie Jørgensen) 

 

I Fair Trade Butik Bazaren har vi i år haft et stort 
underskud i forhold til 2010, hvilket jo nok mest 
skyldes at der er færre kunder, end der plejer at 
være. Og den økonomiske krise. Men vi håber at 
det vender i 2012. 
 

For at kunderne bedre kan vide hvem vi er, har vi 
etableret eller rettere sagt genstartet vores PR-
gruppe. Vi er nu godt i gang med at kortlægge alle 
de processer der skal til for at få flere kunder ind i 
vores butik. Vi har nu været i gang snart nogle 
måneder og vi kan se det er en kæmpeopgave, 
men af meget stor betydning.  
 

Året 2011 blev igen et aktivt år for Fair Trade 
Butik Bazaren med en meget fin opbakning fra 
vores frivillige som vi er meget glade for. Der er 
ca. 35 frivillige som dagligt arbejder for at gøre en 
forskel for butikken. På trods af den gode indsats 
mangler vi flere til at yde et frivilligt stykke 
arbejde. 
 

Kom og vær med til at forme fremtiden for Fair 
Trade Butik Bazaren! Vi har brug for dig!  
 

☺ 


