




Havet er i fare 

I dag er det 6 ganger mer plast enn plankton i havet.

Innen 2050 vil mengden plast overgå mengden fisk 
dersom vi mennesker ikke endrer måten vi produserer, 
bruker og deponerer plast (kilde WWF).

Verdensamfunnet har løDet deEe opp som et av 
satsingsområdene gjennom FN’s bærekraDsmål nr 14, 
vern om livet i havet.

Håpets katedral er partner med FN.









Velkommen inn! 
Til et møte mellom 
verdensarv og 
moderne kunst. 

Et åndelig sted med 
rom for refleksjon 
- som speiler nåPden, 
og samPdig gir håp og 
tro på framPden.



Mål: å reise Håpets katedral i et mangfoldig fellesskap: et hellig sted for havet.

Vår 
mo<vasjon
Håpets Katedral handler om å 
forvandle vondt Pl godt og 
vise at det skapes håp når vi 
samarbeider. 
Vi vil bygge et symbolbygg for 
havet. Det å bygge noe 
sammen er i seg selv et sterkt 
symbol.

Havet binder oss mennesker 
sammen. Det skal denne 
katedralen også gjøre.



Stor interesse og bredt engasjement



Mestringsfølelse 



Vi er mange som deltar! 
HKH Me9e-Marit er høyeste besky9er av Håpets katedral 

Under lanseringen av 
prosjektet sa Kronprinsessen; 
«jeg blir så glad når vi får 1l 
et bredt samarbeid om det å
se5e fokus på plast i havet». 



Første byggetrinn; Pram



En mølepram er en 
lekter av tre, som kan 
betegnes som 
en flytende plaCorm.

I forrige århundre var 
det vanlig å bygge slike. 
Prammen har spanter 
av rø9er og dekk av 
plank. 

Ved at katedralen blir 
bygget på en mølepram
så blir den samHdig en 
tradisjonsbærer, og 
kulturarvperspekHvet 
forsterkes y9erligere. 







Også et fredsprosjekt!















Våre sponsorer

Vi fargelegger Fredrikstad!



Følg
Håp i en kjole 
på Instagram:

@hapienkjole
Bli med 

    på et feminint 
kick-off 

               for håpet og
          havet!

• Donér en kjole
• Skriv kjolens historie
• Merk av 9. november
• Kjolesalg og auksjon til 
    inntekt for Håpets katedral
• Leveres til Phønixbrygga 3, 

eller til Fredrikstad bibliotek.

HÅP I EN KJOLE

INFO: www.hapetskatedral.no/hapienkjole

@hapienkjole



Våre salgsprodukter



Her finner
du oss!

Adresse:
Håpets katedral AS
Phønixbrygga 3
1606 Fredrikstad

Våre neFsider:
• www.hapetskatedral.no (norsk)
• www.hopecathedral.no (engelsk)

Facebook og Instagram
Facebook/hapetskatedral
Instagram hopecathedral

Nyhetsbrev sendes ut hver måned
Meld deg på via hjemmesiden

Håpets katedral



Kunsten å ha håp for havet

Det å bygge noe sammen er i seg selv en handling med symbolsk klang. 
I deEe Plfellet handler det om å bygge HÅP – for havet. 
Et sitat fra Ole Paus’ album «En bøEe med lys» sier, «Lær av regnet, min venn. 
Det er allPd en dråpe igjen». Håp er en grunnleggende drivkraD og første skriE mot 
endring - både når det gjelder små og store Png. 
Det er i håpet gnisten tennes!

Håpets katedral




