
Innstranden menighet
Rapport for grønne menigheter for 2021

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:
Grønne menigheter

FORANKRING I MENIGHETEN

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

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





GUDSTJENESTELIV

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

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









DIAKONI, UNDERVISNING OG MISJON

Vi vil integrere miljø‐, forbruks‐ og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring
og barne‐ og ungdomsarbeid.

Vi vil innarbeide vern av skaperverket og kamp for rettferdighet i menighetens
diakoniplan.

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

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

Vi vil involvere menigheten i Kirkens Nødhelps, Changemakers eller andre
organisasjoners underskriftskampanjer, og annet påvirkningsarbeid.

Vi vil samarbeide om misjonsprosjekter, gjerne med grønn profil.

Vi vil at menighetens barn‐ og unge skal gjennom føre et miljøprosjekt som kan
engasjere og utfordre hele menigheten og/eller lokalsamfunnet.















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 kjøpe så lite som mulig, vurdere bruktkjøp og reparasjon og være kritisk til bruk
av engangsprodukter ved bevertning/kirkekaffe.

Vi vil bruke Fairtrade‐merkede produkter.

Vi vil unngå bruk av miljøgifter i rengjøringsmidler og sprøytemidler.

Vi vil minske vårt papirforbruk.

Vi vil sortere avfall for resirkulering, kompostering og spesialavfall til godkjent mottak.











ENERGI, TRANSPORT og REISE

Vi vil bruke sparepærer/led‐lys og slokke lys og annet el‐utstyr som ikke er i bruk.

Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken, i menighetshuset og på
kontorene.

Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle, reise kollektivt eller samkjøre til og fra kirken
eller møtelokalet, og tilrette legge for det.

Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser.

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