
Salhus menighet               
Den norske kirke i Morvik, Mjølkeråen, Salhus og Hordvik                                                                                                        

 

Salhus Menighets Miljøplan 
FORANKRING I MENIGHETEN 
Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder. 

Vi vil forankre vårt miljø‐ og rettferdsengasjement i menighetens planer og årsmeldinger. 

Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten. 

Vi vil engasjere oss i lokalt og regionalt grønt samarbeid, både i kirken og i samfunnet. 

Vi vil arbeide for å ha en miljø‐ og rettferdighetsansvarlig blant menighetens ansatte. 

GUDSTJENESTELIV 
Vi vil samle inn penger til et grønt prosjekt eller en miljøorganisasjon, f.eks. Kirkens Nødhjelp. 

Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse. 

Vi vil feire Skaperverkets dag og andre gudstjenester i undring og takknemlighet over skaperverket. 

Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang‐ og salmevalg. 

INFORMASJON OG SAMARBEID 
Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal. 

Vi vil involvere menighetens medlemmer i kirkens engasjement for miljø og rettferd. 

INNKJØP, FORBRUK OG AVFALL 
Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak. 

Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører, samt bruk av miljømerkede produkter. 

Vi vil bruke Fairtrade‐merkede produkter. 

Vi vil minske vårt papirforbruk. 

Vi vil velge lokalprodusert og økologisk mat der det er mulig og forsøke å redusere kjøttforbruket. 

Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler. 

Vi vil kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp/reparasjon og være kritisk til bruk av engangsprodukter. 

ENERGI, TRANSPORT og REISE 
Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser. 

Vi vil samarbeide med fellesrådet om energibruk og enøk‐tiltak i våre kirker og andre bygninger. 

Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken eller møtelokalet. 

Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken, og tilrettelegge for 

det. 

DIAKONI, UNDERVISNING OG MISJON 
Vi vil innarbeide vern av skaperverket og kamp for rettferdighet i menighetens diakoniplan. 

Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp ﴾KN﴿ og sørge for å ha en KN‐kontakt i menigheten. 

Vi vil arrangere temakvelder med fokus på miljø, klima, forbruk og rettferd. 

Vi vil integrere miljø, forbruk og rettferd i undervisning, trosopplæring, barne/ungdomsarbeid. 


