
  Skaperverk og bærekraft: 
  Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn 

 

  Framdriftsplan 2012-2015 

 

I løpet av 2011 har samarbeidsprosjektet Skaperverk og bærekraft laget 

en omfattende rapport over prosjektets bakgrunn, målsetting samt arbeidet 

siden oppstarten i januar 2009. Styrings- og arbeidsgruppen har vedtatt å 

beholde den opprinnelige visjonen og de overordnete målsettingene for 

prosjektet framover (se vedlegg), samtidig som samarbeidet skal spisses på 

noen områder. Foreliggende rullerende framdriftsplan viser de strategiske 

valg for prosjektet fire år framover. 

I fortsettelsen vil prosjektet synliggjøre at noen arbeidsområder og tiltak 

hovedsakelig følges opp i regi av den/de enkelte partene, mens andre er 

hovedsatsinger for samarbeidet i årene fremover. God 

informasjonsutveksling og gjensidig støtte skal prege begge deler. 

Prosjektets omfattende målsetting, å arbeide for bærekraftige endringer i 

kirke og samfunn, krever bred involvering. Mange relevante tema fra 

miljø, forbruk og rettferd følges opp gjennom engasjement og aktiviteter til 

de enkelte partene og danner slik sammenheng og grunnlag for 

virksomheten i samarbeidsprosjektet. 

 

 

 

 

 

 

Viktig blant disse er: 

 

 Hovedansvar I samarbeid med bl.a. 

Grønne menigheter Kirkerådet Bispedømmene, NKR, 

KUI 

Miljøfyrtårnsertifisering 

for kirkelige fellesråd 

Kirkerådet KA, Norges 

kirkevergelag 

Oppfølging og kontakt 

med ressursgruppene for 

miljø, forbruk, rettferd 

Kirkerådet KUI 

Skaperverkets dag KUI & Global Info  

Nettsiden 

www.gronnkirke.no 

Norges Kristne Råd Kirkerådet, m.fl. 

Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon 

Kirkens Nødhjelp  

Regionale 

(klima)seminarer 

Kirkens Nødhjelp Reg. ressursgrupper 

KNs aktivistnettverk Kirkens Nødhjelp  

Tro til forandring Norges Kristne Råd Medlemskirker, KN 

Uttalelser om politiske 

spørsmål 

MKR, Bispemøtet 

m.fl. 

 

Grønn trosopplæring KUI, KN, Global 

Info, IKO 

 

Kontakt med int. nettverk 

og samarbeidsparter 

Alle  

   

KM 4.1.2/12 



Hovedsatsinger for samarbeidet 2012-2015 

Når det gjelder samarbeidets tematiske fokus har prosjektet valgt klimarettferdighet. Ved en senere rullering kan dette erstattes eller suppleres av andre tema. 

Som arbeidsmetoder har man valgt å satse på:  

 1.  Kampanjer/prosesser 2. Dialogarena  3. Teologisk refleksjon og spiritualitet 

 

 Aktiviteter 2012 2013 2014 2015 

Kampanjer/Prosesser 
- Politisk påvirkningsarbeid / 

kampanje 
 
- Deltakelse COPs 

 

Klimamelding 
o Innspill til klimameldingen på forhånd (eget eller via 

ForUM) 
o Respons til klimameldingen når den kommer 
 
Deltakelse i kampanje Klimavalg 2013 
 
Deltakelse i forberedelsen og oppfølgingen av FN-
konferansen Rio +20 (juni) 
 
COP 18 i Qatar (nov/des) 
o Mobilisering til global kampanje* 
o 1-2 akkrediterte kirkeledere 
o Bredere interreligiøs delegasjon* 
 

Kampanje Klimavalg 2013 
fram til Stortingsvalg i 
september 
 
Oppfølgingskonferanse om 
olje 
 
 
 
 
COP 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COP 20 

Kommunevalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COP 21 
 

DIALOGARENA 
- Økumenisk 
- Tverr-religiøst 
- Med næringsliv 
- Med sivilsamfunn 

Frokostseminar e.l. med kirkeledere, næringsliv og 
politikere (tema: klimamelding) 
Utvidet arbeidsgruppemøte med bl.a. kirkelige 
organisasjoner 
Seminar på oljemesse i Stavanger (aug.)* 

Frokostseminar  
Utvidet arb.gruppemøte  

Grunnlovsjubileum 
1814/2014 
Frokostseminar  
Utvidet 
arb.gruppemøte  

Frokostseminar  
Utvideta 
arb.gr.møte  
 

TEOLOGISK REFLEKSJON OG 
SPIRITUALITET 
 

Samling for teologiske utdanningsinstitusjoner* 
 

Samiske Kirkedager 
(juni/juli) 
 
Kirkenes Verdensråds 
Generalforsamling (okt) 

  

* Disse aktivitetene vil måtte skje i samarbeid med eksterne parter og er foreløpig uavklarte 



Vedlegg: Visjon for Skaperverk og bærekraft (jan 2009) 

 

 Visjon 

Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn 
 

I skaperverket møter mennesket Guds kall: Ta vare på jorden og alle dens rikdommer. 

Jordens liv er truet av menneskers ansvarsløse framferd. Troens svar er å mobilisere til vern om 

skaperverket og bærekraftig forvaltning. 

«Skaperverk og bærekraft: Et felles kirkelig tiår for endring i kirke og samfunn» er et økumenisk 

samarbeidsprosjekt mellom Norges Kristne råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke.  

I dette samarbeidet vil kirkene:  

- være sentrale pådrivere for og bidragsytere til bærekraftige samfunn lokalt, nasjonalt og 

globalt 

- bidra til å sikre en forpliktende, rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale, og en 

bred kirkelig og folkelig oppslutning om dette  

- demonstrere et bevisst forhold til miljø, forbruk og rettferd  

- skape håp og fremtidstro med ord og handling 

 

Prosjektet skal prege det kirkelige arbeidet, både i konkret arbeid og i plan- og strategiarbeid 

Kirkenes misjons- og ungdomsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre samfunnsaktører, 

slik som næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner, skal inviteres med i et bredt samarbeid om 

prosjektets hovedmål. Prosjektet tar sikte på et positivt samarbeid med myndighetene.  

Grunnlagsdokumentet er en sammenfatning av følgende dokumenter:  

- vedtak på Den norske kirkes Kirkemøte 2008 (KM 05/08) 

-  saksdokument til KM 05/08  

-  tilslutningsbrev til Kirkerådet fra Norges Kristne Råd etter styrebehandling 27.10.08  

- tilslutningsbrev til Kirkerådet fra Kirkens Nødhjelp etter styrebehandling 29.10.08.  

 


