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Fem skapelsevänliga steg...

Här presenteras förslag på fem steg för att göra församlingen mer
”skapelsevänlig”. Utförligare steg och mer info finns på www.missions
kyrkan.se. Se idéer och material som möjligheter och låt er inspireras till
att komma igång med ett hoppfullt miljöarbete.

Steg 1: Starta studiecirklar!

Ta kontakt med Studieförbundet Bilda (se baksidan) för att starta en
studiecirkel utifrån materialet ”En skapelsevänlig församling”. Materialet är uppbyggt kring fem dialogträffar med olika teman. Som deltagare krävs det inga förkunskaper. På femte och sista samlingen planeras hur deltagarna kan sprida sina insikter till resten av församlingen.

Steg 2: Sprid kunskap till fler i församlingen!

Sprid kunskaperna som deltagarna i studiecirkeln skaffat sig till fler i
församlingen. Hur ni vill dela dessa kunskaper bestämmer ni tillsammans. Ni vet bäst vad som passar i er församling.
Exempel på vad ni kan göra:
• Gör en utställning.
• Bjud in till en församlingsdag/kväll om miljö.
• Gör en gudstjänst på temat miljö med uppföljande kyrkkaffe.
• Skriv brev till församlingsmedlemmarna om att ni vill bli en skapelse
vänlig församling.

Steg 3:

Ta fram en miljöpolicy!

Församlingen behöver sin egen miljöpolicy. Formulera en miljöpolicy
som hellre är för kort än för lång, den går alltid att uppdatera om den
inte motsvarar det man önskar. Kontakta gärna Bilda för stöd, inspiration och tips om hur andra har gjort.

• www.snf.se (Svenska Naturskyddsföreningen)
• www.wwf.se (Världsnaturfonden)
• www.miljomataren.konsumentverket.se (Testa dig, miljöhjälte/miljöbuse)
• www.bilda.nu (Mijöbok, studiematerial med mera)
• www.diakonia.se (Himlen har ett tak, klimatkampanj 2009–2010)
I studiecirkelmaterialet ”En skapelsevänlig församling” finns fler bra tips på
filmer, böcker, länkar till hemsidor och faktarutor.

Steg 4: Bestäm vem som gör vad och när!

Gör en handlingsplan eller checklista som är så realistisk som möjlig så
att församlingen har en chans att förverkliga den. Till handlingsplanen
hör också en plan för uppföljning. Skriv enkelt: Vad ska göras? Vem
ansvarar? När ska det vara gjort? Tätare uppföljningar gör att man
snabbare kan korrigera sånt som inte går som det ska. Men kom ihåg
att det rör sig om förändringar som ibland kan ta lite tid.
Tips:
• Hör med en annan församling eller kyrka. Inspireras av varandra!
• Se hemsidorna ovan eller fler hemsidor i Bildas häfte ”En skapelsevänlig
församling”.

Steg 5: Mejla erfarenheter till Missionskyrkan!

När handlingsplanen börjar fungera är det dags att fler får ta del av
era erfarenheter. Skriv till info@missionskyrkan.se och berätta om ert
arbete för att bli en skapelsevänlig församling. Ni får då en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar för
skapelsen.
Vi kan bli bättre på att leva
skapelsevänligt. Låt vår tro
inspirera oss till att bli en
skapelsevänlig kyrka. Början till
något stort kan vara fem steg...

Bra länkar till hemsidor:
• www.missionskyrkan.se (Missionskyrkans hemsida med bl.a. miljöpolicy)
• www.skr.org (Bra andakts- & gudstjänstmaterial. Många länkar och tips)
• www.naturvardsverket.se (Naturvårdsverket)

Läs mer på
www.missionskyrkan.se

