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Tiltak: Ansvar 

1.  Gudstjenesteliv: Vi vil    (3 tiltak)  

a) Arrangerte minst en gudstjeneste i året med fokus på miljø, 

forbruk og rettferdighet 

Prestene 

Diakoniutv.  

b) Inkludere  miljø, forbruk og rettferdighets-perspektiver i 

bønner, prekener og taler der det er naturlig 

Prestene 

Diakon 

c) Arrangere gudstjeneste i friluft minst en gang i året  Prestene  

  

2. Undervisning, diakoni og informasjon:   

Vi vil   (4 tiltak) 

 

a) Oppnevne miljø og nettverkskontakt i menigheten som er 

bindeledd i kirkesamfunnet og prostiet 

Diakoniutv.  

S.  Baardsen 

b) Invitere ildsjeler i prostiet til temakveld/inspirasjonssamling 

med fokus på miljø, forbruk og rettferdighet, samt delta på 

årlig inspirasjonssamling i bispegården i mars 

Diakoniutvalget 

Kontaktperson 

c) Delta i Fasteaksjonen til KN og sørge for å ha en KN-

kontakt i menigheten 

Kateket 

d) Integrere miljø- forbruk- og rettferdighets-perspektiver i vår 

undervisning og trosopplærings-arbeid - konfirmantopplegg 

Kateket 

Menighetspedagog 

  

3. I lokalsamfunnet:   Vi vil  (3 tiltak)   

a) Utfordre Asker kommune til å bli en Fair-trade kommune Kommunestyret har 

allerede gjort vedtak 

b) Arrangere loppemarked,  inkludert gjenbruk for andre 

loppemarkeder, Fretex, Bruktbutikken eller julemarkedet.  

Flyktninger fra Dikemark kan få forsyne seg av restene.  

Ø. Y’s Men 

Diakon 

c) Arrangere salgsmesse med stort innslag av gjenbruk og 

egenproduserte varer 

Julemarkedskomiteen 

  

4. Innkjøp:  Vi vil (3 tiltak)  

a) Kjøpe så lite som mulig av varer med kort holdbarhet – 

unngå kast (ikke kjøpe mer enn vi trenger) 

 

Alle 

b) Velge lokalt produserte varer der det finnes for å redusere 

transportkostnader  

 

Vaktmester 

c) Velge miljømerkede produkter der slik finnes  

 

 

Alle 

 



Tiltak: s 2 Ansvar 

5. Energi:  Vi vil  (5 tiltak)   

a) Ta enøk-sjekk av menighetens bygninger Vaktmester / Daglig leder 

b) Bruke sparepærer og slukke lys i rom som ikke er i bruk Vaktmester 

c) Skru ned temperaturen når det ikke er folk i kirken og 

kontorene 

Daglig leder 

d) Skru av PC  ene når vi går for dagen Hele stab 

e) Fylle oppvaskmaskinen før den settes på Alle brukere 

  

6. Transport: Vi vil    (2 tiltak)   

a) Oppfordre menigheten til å gå sykle eller å reise kollektivt 

til og fra kirken  

Prostigruppe Miljøkontakt 

Alle 

b) Legge til rette for sykkelparkering ved kirken.   Daglig leder 

Menighetsråd 

  

7. Avfall:   Vi vil   (4 tiltak)  

a) Kopiere på begge sider av arket når mulig Alle 

b) Kompostere organisk materiale Alle 

c) Levere plast og glass til resirkulering Vaktmester 

d) Levere elektronisk og annet spesialavfall til godkjent mottak Vaktmester 

  

8. To egne definerte punkter. Vi vil  

a) Oppfordre til kameratkjøring til og fra kirken eller 

møtelokaler, særlig i forbindelse med møter i råd og utvalg.  

 

Opprettholde Kirkeskyssordning. (6) 

Stab 

Alle råd og 

utvalgsmedlemmer. 

Diakon 

b) Arrangere vandringsgudstjeneste på Løkenes en gang i året 

(1) 

Prestene og diakon 

 


