
Handlingsplan Grønn menighet 2016 
 

 Tiltak Frist Ansvarlig 
  

Gudstjenesteliv 

  

1 Vi vil feire ”Skaperverkets dag”  Årlig prestene 

2 Vi vil arrangere minst én gudstjeneste i året med 

fokus på miljø, forbruk og rettferd, under 

kunngjøringer komme med ”små grønne drypp” 

oppfordring til å tenke ”grønt” 

Årlig Prestene/ 

Diakon/ Daglig leder 

  

Undervisning, diakoni og informasjon 

  

3 Vi vil integrere miljø, forbruk og 

rettferdighetsperspektiv i vår undervisning, 

trosopplæring og barne- og ungdomsopplæring 

Kontinuerlig Trosopplærer/ prester. 

4 Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og 

rettferd i menighetsbladet /hjemmesiden. Legge 

ut link til grønnkirke.no 

Kontinuerlig Ansvarlig for nettside 

/diakon. 

5 Vi vil delta i fasteaksjonen I Kirkens Nødhjelp 

(KN) og sørge for å ha en KN- kontakt i 

menigheten 

Mars/april 

årlig 

Prester/diakon 

6 Vi vil samarbeide med vennskapsmenighet. Kontinuerlig  Prestene, 

vennskapskomiteen, 

menighetsråd. 

DU og diakonen kan 

bistå ved behov. 

  

I lokalsamfunnet 

  

7 Vi vil oppfordre menighetene og den enkelte til 

å handle Fairtrade-merkede, økologiske og 

svanemerkede varer. 

Kontinuerlig Diakoniutvalget 

8 Vi vil oppfordre lokalsamfunnet til å tenke 

miljø. Bevisstgjøre nytten av kildesortering. 

Være bevisst på å ta i bruk miljøtiltak og bruke 

naturen og de muligheter den byr på.  

Kontinuerlig Diakon 

 

9 Vi vil samle underskrifter til Kirkens Nødhjelps 

politiske kampanjer i lokalmiljøet 

Årlig Prester/diakon  

10 Oppfordre menighet og lokalsamfunn til å bruke 

gang og sykkelstier, og generelt nyttiggjøre seg 

turområder og utearealer. 

Kontinuerlig Diakoniutvalget/ 

Menighetsrådene 

  

Innkjøp 

  

11 Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når 

slike finnes til kirkelige arrangementer 

Kontinuerlig  Innkjøpsansvarlig 

Menighetsråd 

Diakoniutvalget 

oppfordrer/motiverer  

  

12 Vi vil velge miljømerkede produkter når slike 

finnes 

Kontinuerlig  Innkjøpsansvarlig 

Menighetsråd 

Diakoniutvalget 

oppfordrer og 

motiverer.  



 Tiltak Frist Ansvarlig 
13 Vi vil velge lokalt produserte matvarer når slike 

finnes 

Kontinuerlig  Innkjøpsansvarlig 

Menighetsråd 

Diakoniutvalget 

oppfordrer og 

motiverer.  

  

Energi 

  

14 Vi vil ta en enøk sjekk av alle menighetens 

bygninger 

Utført/jobbes 

videre med. 

Kirkevergen 

15 Vi vil bruke sparepærer og slukke lyset i rom 

som ikke er i bruk 

Kontinuerlig Alle 

16 Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i 

kirken og på kontorene 

Kontinuerlig Alle/kirketjener 

17 Vi vil skru av pc-en når vi går for dagen Kontinuerlig Alle 

18 Vi vil fylle oppvaskmaskinen før den settes på Kontinuerlig Alle 

  

Transport 

  

19 Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle eller 

reise kollektivt til/fra kirken når det er mulig. 

Snakkes om i ”grønne drypp”. 

Kontinuerlig Daglig leder/ 

Menighetsråd  

20 Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved 

kirken.  

Utført, 

opprettholdes 

Kirkevergen 

  

Avfall 

  

21 Vi vil unngå bruk av engangsprodukter ved 

bevertning/kirkekaffe – der det er mulig 

Kontinuerlig Menighetsråd, 

Diakoniutvalget, 

kirkekaffe-ansvarlig. 

22 Vi vil oppfordre menighetens medlemmer til å si 

nei til postkassereklame. Snakke om i ”grønne 

drypp”. 

Kontinuerlig Diakoniutvalget 

Menighetsråd 

23 Vi vil kopiere på begge sider av arket Kontinuerlig Alle 

24 Vi vil bruke projektor i stedet for papir der det er 

hensiktsmessig. 

Kontinuerlig Alle 

25 Vi vil kjøpe brukte ting i stedet for nye når dette 

er mulig og reparere gamle ting i stedet for å 

kjøpe nye – oppmuntre til gjenbruk 

Kontinuerlig Alle 

26 Vi vil levere elektronisk avfall og annet 

spesialavfall til godkjent mottak. 

Kontinuerlig Kirketjener og andre 

ansatte. 

27 Oppfordre til å starte med kildesortering i 

kirkene. Se på muligheten for å få plastdunker til 

papp og lignende. 

Kontinuerlig Diakoniutvalg/diakon/ 

kirkeverge 

28 Oppfordre alle komiteer/utvalg/råd til å sende ut 

sakspapirer elektronisk. Øvrig info til frivillige 

kan også sendes elektronisk til de som har 

mailadresser. 

Kontinuerlig Diakoniutvalg/diakon 

 

 


