
I følge FNs klimapanel vil klimaendringene føre til: 
 – dårligere tilgang til mat og vann
 – helseproblemer
 – økonomisk ulikhet
 – konflikter og flyktninger
 – skader på natur, infrastruktur og bygninger
 – tap av naturmangfold

 Kilde: www.fn.no

Klimaendringer fører til stadig flere og større 
naturkatastrofer, forårsaket av mer ekstremvær 
gjennom vind og nedbør. I august og september 
2017 er ca. 40 millioner mennesker rammet av 
flom i India, Bangladesh og Nepal. Omtrent 1200 
mennesker er døde og tusenvis er på flukt fra 
ødelagte hjem og landsbyer.

Klimaendringene truer Guds skaperverk 
og rammer de fattige i verden hardest.

Vi er kalt til å være gode forvaltere og etterfølgere av Jesus. 

Snu arket og se hva vi kan gjøre!



På Facebook-siden 
«Grønn kirke» kan 

man dele informasjon 
om grønne tiltak,  
få tips og ideer!

Reformasjonen minner oss om at Guds nåde setter 
oss fri. Vi frelses ikke ved gode gjerninger, men av 
Guds nåde. Vi er fri – fri til å bruke vår tid, evner 
og gaver for det gode. Vil du bli med i kampen 
for rettferdighet og vern om Guds fantastiske 
skaperverk? 

Bli grønn menighet! Ved å ta vare på skaperverket 
viser vi neste kjærlighet for dem som rammes av 
klima endringene nå og for kommende genera
sjoner. Å være grønn menighet er en konkret måte 
å ta Guds kall om ansvar for skaperverket og vår 
neste på alvor. Les mer og registrer menigheten på 
www.gronnkirke.no. 

Å være grønn menighet er en prosess: Hvilke nye 
målsetninger kan dere strekke dere etter?

Lær mer! Hvorfor bryr Den norske kirke seg 
om klima og miljø? Les mer om den teologiske 
begrunnelsen for arbeidet og finn ressurser til 
lokalt arbeid på www.gronnkirke.no  

DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesråd

Støtt Kirkens Nødhjelp og grønne misjons
prosjekter! Flere misjonsorganisasjoner har 
misjonsprosjekt der miljø og bærekraft har 
et spesielt fokus (se www.kirken.no/smm). 
Kirkens Nødhjelp jobber for en mer bærekraftig 
verden, bl.a. gjennom nødhjelp når katastrofer 
rammer, langsiktig utvikling for å gjøre fattige 
mennesker mindre sårbare for klimaendringer, 
og beslutningspåvirkning for en rettferdig 
klimapolitikk. 

Engasjer deg! Bli med i din lokale menighets 
grønne arbeid, bli medlem i en organisasjon,  
og lev grønnere! Finn tips og ressurser på  
www.gronnkirke.no. 

Hva kan vi gjøre?

www.reformasjon2017.no


