
TILTAKSLISTE FOR GRØNNE MENIGHETER 
Som grønn menighet velger dere 25 punkter fra denne tiltakslista (minst to fra hvert område), som dere 

forplikter dere til å gjennomføre. Last ned plakaten fra www.gronnkirke.no og heng den opp på et sted den er 

synlig for hele menigheten. 

TILTAK TIDSRAMME ANSVAR 

GUDSTJENESTELIV   

☒  1. Vi vil feire ”Skaperverkets dag”. 2013 FriBU 

Vi vil feire «Skaperverkets dag» i forbindelse med vår årlige tur i begynnelsen av juni måned.  

☒  2. Vi vil arrangere minst én gudstjeneste i året med fokus 
på miljø, forbruk og rettferd. 

2013 Pastor /miljøk. 

Vi vil planlegge en gudstjeneste med fokus på miljø, forbruk og rettferd høst 2014, og planlegger at det skal bli 
et årlig arrangement. I tillegg vil vi markere disse perspektivene i gudstjenesten på søndag for de forfulgte. 

☐  3. Vi vil bruke Grønn kirkebok gjennom hele kirkeåret.   

☒  4. Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiver i 
bønner, liturgier, prekener og taler der det er naturlig. 

2013-2014 E-råd 

Gudstjenesteordningen er i endring og vi vil ta miljø, forbruk og rettferdsperspektiver med i utformingen av de 
ulike leddene i gudstjenesten. 

☒  5. Vi vil arrangere gudstjeneste i friluft minst en gang i året. ok  

Vi tar sikte på å fortsette med en til to gudstjenester i året i friluft. Den ene på turen i juni, og den andre 
eventuelt på menighetsweekend tidlig høst. 

☐  6. Vi vil samle inn penger til en miljøorganisasjon minst en 
gang i året. 

  

UNDERVISNING, DIAKONI OG INFORMASJON   

☒  7. Vi vil oppnevne en miljø- og rettferdskontakt i 
menigheten som er bindeledd til nettverk i kirkesamfunnet 
eller bispedømmet vårt og til det felleskirkelige nasjonale 
nettverket 

2013  

Vi har oppnevnt en miljø- og rettferdskontakt. Denne har kontakt med Frikirkens klimautvalg som er det 
sentrale organet i vårt kirkesamfunn. 

☒  8. Vi vil integrere miljø, forbruk og rettferdsperspektiver i 
vår undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid 

2013-2014 Pastor 

Det er naturlig at miljø, forbruk og rettferdsperspektiver integreres i konfirmantarbeid, ungdomsarbeid og i 
barneklubb.  

  



☒  9. Vi vil arrangere temakveld med fokus på miljø, forbruk 
og rettferd 

Vår 2014 Miljøk. 

Vi tar sikte på å arrangere et temamøte med konkret informasjon og undervisning om klima og miljøspørsmål. 
Dette vil danne grunnlag for å motivere for en ansvarlig livsstil. 

☐  10. Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i 
menighetsbladet 

  

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

Ok Pastor / konf 

Konfirmantene deltar årlig som bøssebærere i fasteaksjonen i samarbeid med DNK. Pastor er KN-kontakt for 
menigheten. 

☐  12. Vi vil delta i Kirkens Nødhjelp og Changemakers 
politiske kampanjer. 

  

☐  13. Vi vil samarbeide med vennskapsmenighet i Sør   

☐  14. Vi vil verve medlemmer til organisasjoner som arbeider 
med miljø- og rettferdsspørsmål. 

  

I LOKALSAMFUNNET   

☐  15. Vi vil teste butikkene i vårt nærmiljø på utvalg, 
profilering og prising av varer med Fairtrademerking, 
økologiske og svanemerkede varer. 

  

☒  16. Vi vil utfordre vår kommune til å bli Fairtrade-
kommune. 

Vår 2014 Miljøk. / Pastor 

Vi vil oppfordre Risør kommune til å bli «Fairtrade kommune. Dette forsøker vi å få til ved å få et oppslag i Aust 
Agder blad der vi utfordrer ordføreren på dette. 

☐  17. Vi vil utfordre lokale bedrifter, kommunale etater, 
kirkelige fellesråd eller andre til å bli Miljøfyrtårn. 

  

☐  18. Vi vil samle underskrifter til Kirkens Nødhjelps politiske 
kampanjer i lokalmiljøet. 

  

☐  19. Vi vil arrangere loppemarked eller byttemarked   

☒  20. Vi vil arbeide for et godt kollektivtilbud og/eller 
sykkelmuligheter i vårt nabolag. 

2014 Pastor 

Vi ønsker å ha fokus på bruk av kollektivtransport og vår forbrukermakt i forhold til å bedre tilbudet. 

☒  21. Vi vil utfordre vårt fylkes stortingspolitikere til handling 
på konkrete miljø- og rettferdsspørsmål. 

2014 Miljøk. / pastor 

Vi vil oppfordre til å bruke vår mulighet til å påvirke politikere om miljø og rettferdsspørsmål. Vi vil også gjøre 
dette ved å sende brev til stortingspolitikere fra vårt fylke om konkrete og aktuelle saker. 

INNKJØP   

☒  22. Vi vil kjøpe så lite som mulig. Høst-2013 Diakoner 

Vi har som menighet et forholdsvis lite forbruk, men vil allikevel forsøke å øke bevisstheten om dette. 

☒  23. Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når slike 

finnes. 
Høst-2013 Diakoner 

Vi vil kjøpe Fairtrade kaffe til kirkekaffen. Vi vil også velge disse produktene når mulig. 



☒  24. Vi vil velge miljømerkede produkter når slike finnes. Høst-2013 Diakoner 

Vi vil kjøpe miljømerkede varer til vask, kjøkken og kontor når det er mulig. 

☐  25. Vi vil velge lokalt produserte matvarer når slike finnes.   

☐  26. Vi vil velge økologisk dyrkede matvarer når slike finnes.  Diakoner / komiteer 

☒  27. Vi vil unngå bruk av kjemikalier ved rengjøring og bruk 
av sprøytemidler og kunstgjødsel. 

Høst-2013 Vaskepers. 

Vi vil bruke miljøvennlige produkter ved rengjøring. 

☐  28. Vi vil foretrekke miljøsertifiserte leverandører av varer 
og tjenester når det er mulig. 

  

ENERGI   

☐  29. Vi vil ta enøk-sjekk av menighetens bygninger.   

☒  30. Vi vil bruke sparepærer og slukke lyset i rom som ikke 
er i bruk. 

Høst-2013 Diakoner / brukere 

Vi forsøker å redusere bruk av elektrisk strøm ved å bruke sparepærer, og vi skrur av lyset når vi ikke er i 
rommet. 

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

Ok  

Vi vil bruke nattesenkingen på temperaturen så godt det lar seg gjøre. 

☐  32. Vi vil installere varmepumpe, varmeveksler eller 

solfanger. 
  

☒  33. Vi vil skru av pc-ene når vi går for dagen. Høst-2013 Pastor 

Vi skrur av PC og kopimaskin når vi går for dagen. 

☒  34. Vi vil fylle opp oppvaskmaskinen før den settes på. Høst-2013 Brukere / (diakoner) 

Vi samler opp oppvask slik at maskinen er full før den kjøres. 

☐  35. Vi vil bruke bioenergi (pellets eller ved) og grønn strøm 
(strøm som er garantert produsert fra fornybare energikilder). 

  

TRANSPORT   

☒  36. Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle eller reise 
kollektivt til/fra kirken eller møtelokalet. 

Menighetmøte 
Høst-2013 

Miljøk. 

Vi vil oppfordre til at vi tenker oss om når vi tar bilen til kirken. Er det mulig å sykle eller å gå i stedet? Kan vi 
eventuelt kjøre sammen? 

☐  37. Vi vil redusere bruken av bil og fly ved tjenestereiser.   

☐  38. Vi vil unngå bilkjøring i nærmiljøet og på korte turer.   

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

  



☒  40. Vi vil klimanøytralisere flyreisene våre. 2014  

Vi har svært få flyreiser i regi av menigheten, men vil kjøpe CO2 kvoter for disse og oppfordre menighetens 
medlemmer til å gjøre det samme. 

AVFALL   

☒  41. Vi vil unngå bruk av engangsprodukter ved 

bevertning/kirkekaffe. 
Høst-2013 Kaffe-verter 

Vi vil bruke vanlig servise til kirkekaffe og ved andre arrangementer. Vi vil unngå engangsprodukter. 

☒  42. Vi vil oppfordre menighetens medlemmer til å si nei til 
postkassereklame. 

Høst-2013 Steinar 

Ved et menighetsmøte vil vi ta opp reklame og forbruk og oppfordre til å si nei til postkassereklame. 

☒  43. Vi vil kopiere på begge sider av arket. Høst-2013 Pastor / alle 

Vi kopierer på begge sider av arket ved utskrifter og kopiering. 

☒  44. Vi vil bruke projektor i stedet for papir hvor mulig. Høst-2013 Pastor 

Vi forsøker å minske papirforbruk ved å bruke projektor ved gudstjenester og i møter. 

☒  45. Vi vil kjøpe brukte ting i stedet for nye når dette er 
mulig, og reparere gamle ting i stedet for å kjøpe nye. 

Høst-2013 Alle 

Vi vil være ansvarlige i forhold til innkjøp av nye eller brukte ting. 

☐  46. Vi vil kompostere organisk avfall.   

☒  47. Vi vil levere glass, metall og plast til resirkulering. Høst-2013 Diakoner 

Vi sorterer avfall og leverer til gjenvinning. 

☒  48. Vi vil levere elektronisk og annet spesialavfall til 
godkjent mottak.  

Høst-2013 Diakoner 

Dersom vi har elektronisk avfall skal det tas vare på og leveres til godkjent mottak. 

DERE KAN OGSÅ HA 2 EGENDEFINERTE PUNKTER:   

☒  49. Enøktiltak i forbindelse med oppussing og evt 

restaurering av vinduer og dører. 
2014 Bygg-komite 

Vi har en komite som arbeider med ombygging/oppussing av kirken. Utbedring av vinduer vil redusere 
varmetap og elektrisitetsforbruk. 

☐  50.    

 


