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Til menighetene i Den norske kirke 

Ta inn Klimapilegrimens bønn i forbønnen 
søndag 7. juni!   

Klimapilegrimens bønn  

Gode Gud, du som er Skaperen av alle ting, vi ber deg: hjelp oss 
å se vår neste og ditt skaperverk med dine øyne. Vi har sviktet 
deg og forvalteransvaret du ga oss. Mange får sine levekår 
ødelagt fordi vi driver rovdrift på jordas ressurser. Vi vet at de 
som har minst skyld i klimaendringene, er de som lider mest. 
Hjelp oss til å høre det rop du har hørt, å se den nød du har sett, 
og å elske vår neste som oss selv. 
  
Gud, du som har gitt oss løftet om at ditt rike skal komme til 
jorden, send din livgivende Ånd og gi oss nyskapende krefter. 
Hjelp oss til å dele håpet om rettferdighet. Se i nåde til og styrk 
alle som arbeider for rettferdighet. Vi ber særlig for 
klimatoppmøtet i Paris: Gi verdens ledere visdom, omtanke og 
mot til å verne jorden for kommende generasjoner. Vis oss at vi 
alle kan gjøre en forskjell der vi er og gi oss kraft til å gjøre om 
ord til handling.  
Amen. 

Søndag 7. juni markerer menigheter over hele landet 
Skaperverkets dag. I år sammenfaller dette med startsteget for 
Klimapilegrim 2015, en kampanje der menigheter i hele Norge vil gå 
pilegrimsvandringer i solidaritet med verdens fattige, - de som 
rammes først og hardest av klimaendringene.  
 

Gjennom vår vandring vil vi vise at vi ønsker en rettferdig 
internasjonal klimaavtale på klima-toppmøtet i Paris kommende 
vinter.   
Kampanjen er en del av en tverrkirkelig, internasjonal kampanje. Din 
menighet kan bli med – på 1-2-3! 
 

1. Bruk Klimapilegrimens bønn under forbønnen i gudstjenesten 
søndag 7. juni!  
 

2. Oppfordre menigheten til å skrive under på oppropet for en 
rettferdig klimaavtale.   

http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=423724
http://www.klimapilegrim.no/
http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=423724
http://www.klimapilegrim.no/ressursmateriell/#collapse-andre-ressurser
http://www.klimapilegrim.no/ressursmateriell/#collapse-andre-ressurser
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3. Registrer deres gudstjeneste på www.klimapilegrim.no! Slik viser 
dere at dere er med i kirkenes verdensvide kamp for rettferdig 
klimaavtale. Legg gjerne også ut bilde på instagram med emneknagg 
#klimapilegrim. 
  
Takk for at dere er med! 

  

Oslo, 27. mai 2015  

 

Med vennlig hilsen  
Paul Erik Wirgenes  
Leder i styringsgruppa for Skaperverk og bærekraft og 
avdelingsdirektør i Kirkerådet. 

  

Skaperverk og bærekraft - et tiår for endring i kirke og samfunn 
2007-2017 - er et økumenisk samarbeidsprosjekt mellom Norges 
Kristne Råd, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke.  

  

 

 

 

   
 

http://www.klimapilegrim.no/arrangementer/registrer/

