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2015 har varit ett fantastiskt år, där vi sett människor från hela Varberg engagera 
sig för fred. Nu satsar VARBERG CALLING for Peace på att med hjälp av 
crowdfunding trycka inspirationsboken PEACE by PIECE, en bok att ha med sig, 
inspireras av, anteckna i och vara stolt över att alla i Varberg varit en del av. 
 
Boken kommer att ha 300 sidor och innehålla massor av bilder, intervjuer, 
artiklar, tal, inspirerande citat och ett axplock från alla inlägg i sociala media. 
Beskrivningar från flertalet evenemang under året finns med och det kommer att 
finnas gott om utrymme för egna anteckningar. De flesta insatser och evenemang 
under året har följts av Varbergs Fotoklubb, där ett hundratal fotografer funnits på 
plats och tagit tusentals bilder. Nu vill vi se dessa bilder och berättelser från året i 
tryck. Det blir en inspirationsbok att ha med sig in i framtiden helt enkelt, fylld 
med massor av bilder! 
  
För att boken ska kunna bli verklighet hålls just nu en kampanj genom 
crowdfunding-sajten Rallygate. Man förhandsbokar helt enkelt sitt exemplar på 
webbsidan och stödjer samtidigt Varbergs Cykelpool för Integration med 10 kr 
per 100-lapp. Redan har 85 personer bidragit och 42 000 har samlats in, men 
insamlingen går vidare fram till den 15 december. 
 
Kampanjen finns på http://bit.ly/1lxDGwr 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Malin Bellman, processledare VARBERG CALLING for Peace 
Telefon: 0707-77 96 03 
E-post: malin.bellman@varberg.se 
 
Jon Liinason, processledare VARBERG CALLING for Peace 
Telefon: 0721-57 98 23 
E-post: jon.liinason@varberg.se 

Pressmeddelande torsdagen den 3 december 2015  
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