
Skaperverkets dag: «Vern Guds elskede jord» 
 

TIPS TIL KIRKEKAFFEN / «PÅ KIRKEBAKKEN» / MENIGHETSAKTIVITETER  
 

- Server rettferdig kaffe og te, saft/juice under kirkekaffen. Mer informasjon på 
www.fairtrade.no 
- Dersom engangskopper/tallerkener i papp benyttes – kjøp økologisk nedbrytbart. 
 
- Kirkekaffe med «miniforedrag» og klimasamtale: 

Inviter en ressursperson fra Klimavalg2013 eller Besteforeldreaksjonen eller gå via den 

regionale ressursgruppen i ditt område (bispedømme) til å holde foredrag om 

klimautfordringene med påfølgende samtaler om hva vi kan gjøre lokalt. Du finner en liste 

over lokale klimavalgkontakter på http://klimavalg2013.no/lokalgrupper/lokalkontakter-for-

klimavalg-2013-pr-15-3-article5321-568.html.  

Besteforeldreaksjonens Bente Bakke er klar til å sende ut besteforeldre til menigheter som 

ønsker 

besøk av foredragsholder. Kontakt henne på bente.bakke@soon.no .Det er mulig å søke 

støtte til reisekostnader  fra  Kirkens Nord/Sør-info v/Hilde Gunn Sletten. 

Inviter gjerne også ordfører, ansatte i kommunen med ansvar for klimaplan, en lokal 
bedriftsleder og en lokal kirkeleder til å møte opp og samtale med folk, svare på spørsmål. 
De kan orientere om hva de gjør med klimautfordringene. Noen må forberede gode 
spørsmål på forhånd (ungdom, presten, grønn kirkegruppe, konfirmanter eller andre).  
 
- Kirkekaffe med paneldebatt:  Inviter lokalpolitikere fra ulike partier til å presentere sine 
klimatiltak i neste valgperiode og utfordre de på hva de konkret tenker å gjøre og hvorfor vi 
skal stemme på dem. Skaff en dyktig debattleder som klarer å få fram partipolitisk bredde. 
- Orienter om eventuelle aktiviteter som er planlagt i regi av Klimavalg2013 lokalt eller 
regionalt. Informer gjerne også om stormarkering den 24. august. For mer informasjon, se 
www.gronnkirke.no eller www.klimavalg2013 
 
- Holdt avstemning om grønne tiltak. Er ikke menigheten deres grønn menighet ennå? Hva 
med å ta en avstemning under kirkekaffen på hvilke grønne tiltak dere som menighet skal 
satse på? Les mer om hvordan bli grønn menighet på www.gronnkirke.no eller ta kontakt 
med Hans-Jürgen Schorre i Kirkerådet på ….@kirken.no eller Elin F. Sæverå i Norges Kristne 
Råd på efs@norkr.no 
Les hvordan Centralkirken i Oslo fant grønn glød: 
http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=314620 
 

Flere tips (bl.a. fra Sør-Hålogaland bispedømme, fra nettsiden Treet.no, og fra 
nettverkssamling 30.januar for Skaperverk og bærekraft): 
 
- Lag smakfull mat med miljømessig og økonomisk bærekraft. Dette egner seg særlig dersom 
gudstjenesten markeres i forbindelse med høsttakkefesten, f. eks. med servering av 
lokalproduserte mat( grønnsaker, bær, osv. ). For tips og idéer, se www.gronnhverdag.no og  
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- Legg evt. opp til grilling etter gudstjenesten. NB! Unngå miljø-uvennlige engangsgriller. Det 
finnes nå miljøvennlige, komposterbare engangsgriller på markedet. Eller skaff /lag en stor 
felles metallgrill.  
 
- Lag en enkel «orienteringsløype» nær gudstjenestestedet, sett sammen spørsmål slik at det 
er noe for enhver alder. Send ut aldersblandet gruppe. Fint med en enkel premie til de som 
gjennomfører.  
 
- Verdens miljøverdag: Arranger byttefest og vedhogstdag i forbindelse med verdens 
miljødag! Folk inviteres til å ta med seg gode og brukbare klær og sportsutstyr de vil bytte 
bort.  
- Arranger omsøm-kurs i menigheten over noen kvelder. Få tak i lærere i tekstil og søm som 
kan undervise. Deltakerne tar med brukte klær og stoffer å lage noe nytt og fint av. 
 
- Så karse i dekorerte glass/kartonger: Dette kan gjøres søndagen i forveien og/eller 4-5 
dager før gudstjenestefeiringen. Karse er lett å få til å vokse, barna setter pris på aktiviteten. 
En anledning til å undre oss over liv og vekst. Best om man kan følge utviklingen fra frø til 
plante. Tar 4-5 dager å få passelig lengde på karsen. Brukes som grønt/pynt på en brødskive 
eller i salat for eksempel.  Du trenger karsefrø (blomsterbutikk, hagesenter, noen 
matbutikker), Fairtrade bomull eller jord (bomull mest "renslig"), og en beholder. Det går fint 
å bruke gamle melkekartonger/plastbegre eller, som her, et enkelt kjøkkenglass.  
 
- NMS har studieopplegg på klima som kan brukes i bibelgrupper 
 
- Skal du på sommerleir eller stevne? Etterspør seminar om klima på sommerleiren/-stevnet 
når du melder deg på. 
 
- Oppfordre ledere og prester til å snakke om klima overalt, ikke bare på temadager 
 
- Meld Klimavalg2013 inn på saklista i menighetsrådet, styrer, utvalg, prostemøter, osv.  
Vi er behjelpelige med informasjon og kontaktpersoner for foredrag, besøk, osv. Kontaktinfo 
nederst i dette dokumentet.  
 
- Følg/spre Klimavalg2013 på Facebook og Twitter 
 
- Opprett en «fanklubb» for politikere, prester, ildsjeler og andre som gjør noe positivt for 
klimasaken, de trenger vår støtte og ryggdekning!   

 

 



 

LÆR MER og LA DEG INSPIRERE! 

Delta på seminarer og møter i regi av Klimavalg 2013. For mer informasjon, se  
www.klimavalg2013.no eller kontakt din Regionale Ressursgruppe i Skaperverk og Bærekraft i det 
bispedømmet/den regionen du tilhører. Få informasjon via rågiver Hans-Jürgen Schorre 
hans.jurgen.schorre@kirken.no eller koordinator Per Ivar Våje piv@kirken.no  
Gruppene er tverrkirkelige og alle klima- og miljøengasjerte er velkommen til å delta.  
 
Nyttige nettsider: 
www.gronnkirke.no – felleskirkelig nettside for kirkelig klimaengasjement 
www.kui.no – Den norske kirkes Nord-Sør informasjon  
www.kirkensnodhjelp.no – klimarettferdighet;  
www.metodistkirken.no/der - Metodistkirken har utarbeidet en hel ressursperm for grønt 
menighetsliv – her er alt fra liturgiforslag,  tips og eksempler til grønn livstil og mye mer. l 
www.barekraftigeliv.no – prosjekt på Landås med tips og ideer til blomstrende lokalt bærekraftig liv! 
www.tograder.no – en ny ressursside om klimaendringer. 
www.miljøstatus.no – ressursside om miljøstatus i Norge inkl. truede dyrearter. 
www.transitionnetwork.org 
www.gronnhverdag.no; www.framtiden.no  www.agropub.no har praktiske tips og nyttig informasjon 
om mat og bærekraft, inklusive oppskrifter.  
 
Barn og unge: 
http://ressursbank.kirken.no/ - klikk på lenken for «Grønn kirke». Her finner du tips og ideer til 
grønne aktiviteter for barn og unge. 
www.iko.no – her får du tak i musikalen «Å, så vakkert» 

 

  
Bokanbefalinger:  
Kirken og klimautfordringene , Temahefte fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke, 2010.  
Kan lastes ned eller bestilles på  http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=329856 

Grønn kirkebok – Skaperverk og miljø, forbruk og rettferd i menigheten (KUI og IKO Forlaget 2007) 

GRØNN ressursperm (Metodistkirken i Norge, 2010) Se nettreferanse over. 

Tro til handling, Atle Sommerfeldt (red). Verbum, 2012. Særlig relevant: ss. 189 – 221. 

100 000 Klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra, Anderas Ytterstad. 

Ny bok om grønne arbeidsplasser utgis i forbindelse med Klimavalg 2013. Den kan bestilles for kr. 60 

og selges for kr. 100, kontakt efs@norkr.no for mer info. 

Tro og skaperverk, Felleskirkelig temahefte fra Norges Kristne Råd og Skaperverk og Bærekraft. (NKR, 

2011). Kan lastes ned «her» eller via www.norkr.no (lenke: 

http://www.norkr.no/index.cfm?id=358689 ) 

*** 

Del med oss! Send informasjon og gjerne bilder fra deres lokale tiltak og ideer til  bruk/ inspirasjon 

for andre: 
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Hilde Gunn Sletten, Den norske kirkes Nord-Sør informasjon, hilde.gunn.sletten@kirken.no  

tlf. 23081276 

Elin F. Sæverås, Global Info, Norges Kristne Råd, efs@norkr.no -  tlf. 23081325 
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