
Grønne fagdager 9. og 10. mars 2018 i Bodø 
Grønne fagdager er for deg som er frivillig eller ansatt i en menigheten og målet med samlinga er å 

hjelpe menighetene til engasjement for miljø og rettferdighet gjennom god fordeling og rett bruk av 

ressursene både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom SMM samarbeidet og samarbeidet med 

Kirkens Nødhjelp ønsker vi å vise en mulighet for menighetene til internasjonal diakoni og arbeid for 

miljø og rettferdighet med større perspektiv. 

Ungdomsrådet i SHBD er med på møtet fredag. 

Sted:  Bispegården og stiftssenteret og deltakerne som trenger det får overnatting privat. 

Tid:  Fredag 9. mars kl 12:00 til lørdag 10. mars til kl 12:00 

Pris:  kr 400 +reise. For reise utover kr 500 kan en søke arrangør om støtte. 

Arrangør: Sør-Hålogaland Bispedømmeråd/Ressursgrupa for Miljø, Forbruk og Rettferd, Samarbeid 

 Menighet og Misjon(SMM) og Kirkens Nødhjelp (KN). 

Påmelding: via Enalyzer: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=buqs7k8b 

 Innen 1. mars 2018. 

For mer opplysninger eller spørsmål  kontakt  Bernt Aanonsen (958 789 67/ba442@kirken.no) 

       Eller Brita Bye (755 48 564/bb698@kirken.no) 

Program 

Fredag 9/3  

12:00  Lunsj 

12:45  Oppstart og innledning  

13:30  Hovedtema «Use Your Talents» v/Lilliann Våje 

 Vi ønsker å gi hjelp til å se de ressursene som vi har i menigheten og lokalsamfunnet og se 

 hvordan vi kan bruke disse. 

14:30   Samtale i grupper om temaet: Hvordan er det hos oss, hvilke ressurser har vi?  

 Hvordan bruker vi dem?  

15:30   Oppsummering 

16:00   Tur på moloen og pizza på Egon 

17:30  Besøk NMS-gjenbruksbutikken  

 Korte presentasjoner av lokale miljø/rettferds aksjoner 

19:00  Gjenbrukskveld på Bymisjonen  

 Lørdag 10/3 

08:45  Morgen andakt 

09:00  Biskopen er med og utfordrer oss 

 Felles om Fasteaksjonen og om å få miljø, rettferd og  

 misjon på menighetens agenda. 

10:00  Grupper: - Vi blir kjent med grønt arbeid/prosjekter i misjonen 

    - Miljøarbeid i menigheten  

    - Fasteaksjonen for KN kontakter og andre 

11:30  Avslutning/oppsumering 

12:00  Lunsj og avslutning 

 Søndag 11/3 

11:00  Stor misjonsgudstje-

neste med biskop Ann-Helen 

m flere i Bodø domkirke 

(ikke en del av Grønne fag-

dager, men en mulighet for 

dem som ønsker)  

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=buqs7k8b

