
  

Handlingsplan for vår grønne menighet
 2017-2018

Himmelen kunngjør Guds ære,
hvelvingen forteller hva hans hender har gjort.

Salme 19,2

Forankring i menigheten

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

Vi vil etablere en grønn ansvarsgruppe i menigheten.

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

Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder, og våre representanter i 
fellesrådet/menighetens administrasjon skal arbeide for dette. 
Miljøfyrtårnsertifisering av fellesrådet/menighetens administrasjon skal vurderes.



  

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, undevisning og misjon

Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferds perspektiver 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 arrangere loppemarked, byttemarked eller gi rom for andre kreative tiltak.

Vi vil delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp (KN) og sørge for å ha en KN-kontakt i 
menigheten.



  

Informasjon og samarbeid

Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens 
informasjonskanaler.

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 
plastprodukter ved bevertning/kirkekaffe.

Vi vil bruke Fairtrade-merkede produkter.

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 foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer og tjenester, samt bruk av 
miljømerkede produkter.

Vi vil minske vårt papirforbruk.

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



  

Energi, transport og reise

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

Vi vil ta en enøk-sjekk av menighetens bygninger.

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 (ikke lavere enn at orgelet har 
det bra), i menighetshuset og på kontorene.

Vi vil utrede bruk av alternative energikilder, f.eks. solcellepanel, ved renovering av 
taket på menighetshuset.

Vi vil bruke «grønn» strøm.

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

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