Kök och Städ
•

Kompostering av avfall

•

Återvinning av:

		-		

glas

		-		

mjölkförpackningar

-		

hårdplast

-		

mjukplast

-		
					
•
•

metall (även aluminiumfolie, värmeljushållare mm)

Vid köp av dryck i flaska – använd retur		
flaska (pantas!)
Miljömärkt toa-, hushållspapper och 		
servetter

•

Oblekt kaffefilter

•

Minska förbrukningen av engångsartiklar

•

Miljöanpassade rengöringsmedel för städning,
tvätt och disk, rätt dosering
Disk i balja (dvs ej diska under rinnande
vatten) eller i full energisnål diskmaskin

•

Gud, ge oss ödmjukhet att ana
Din närvaro i allt liv.
Ge oss villighet att förstå och
acceptera de ramar Du har satt
för livet.
Hjälp oss att i handling bruka
och bevara din skapelse genom
en enkel livsstil.
Väck vårt mod att bli röst åt
människor när livsvillkoren
förtrampas och kränks.
Tack för att Du för livets skull
räddar världen genom Jesus
Kristus.
Amen

Församlingens och SMUs miljögrupp 2009
Framsidesbild: Träsnitt som pryder entrén i
Missionskyrkan, skapad av Börje Grönberg

MILJÖPOLICY
OCKELBO
MISSIONSFÖRSAMLING
OCH SMU

Miljöpolicy för
Missionskyrkan
och SMU i Ockelbo

Handlingsplan
Vi följer planen för en Skapelsevänlig församling.
Vi strävar efter att leva upp till nedanstående
punkter i handlingsplanen.
Vi utvärderar och följer upp handlingsplanen
årligen.

•

Laga i stället för kasta

•

Om möjligt alltid välja miljövänliga alter
nativ

Expedition

Vision och uppdrag
”Svenska Missionskyrkans vision är att
vara en kyrka för hela livet. Uppdraget
är att erbjuda befrielse och upprättelse
genom mötet med Jesus Kristus.
Ur Missionskyrkans konstitution:
Människan är skapad till Guds avbild
men är också själv en del av skapelsen.
Människan bär ett unikt ansvar att vara
Guds medarbetare och förvaltare.”

PRAKTISKA RUTINER:

VERKSAMHET:

•

Miljöhänsyn vid inköp av kontorsmaskiner
(kopiator, dator, skrivare)
Minska pappersanvändning och kopiering
Dubbelsidig kopiering
Klorfritt i alla pappersprodukter
Returhantering av färgpennor, toner och
behållare i kopieringsmaskiner och skrivare

•

Temagudstjänster om Skapelsen och 		
miljön		

•

Förbön för dem som ska fatta beslut med
miljökonsekvens

•
•
•
•

•

Aktualisera miljö- och rättvisefrågor i 		
alla grupper: SMU, hemgrupper, 			
församlingsstyrelse

Fastighet

•

Ta vara på barns och ungdomars natur-		
liga engagemang och intresse för miljö 		
och natur

•

Helhetsgrepp redan före projekteringen vid
nybyggnation och renovering

•

•

Omtanke om skapelsen och viljan att
gestalta Guds rike på jorden utmanar
oss som enskilda och som församling.

Samtal om miljö/ekologi och rättvisa 		
kopplat till kristen livsstil

•

Försäljning/utlåning av litteratur om 		
miljö och rättvisefrågor ur ett teologiskt 		
perspektiv

•

Vi vill öka medvetenheten om skapelsen som gåva och ansvar.

•

Servering av ekologiskt och rättvise-		
märkt kaffe/te

•

Vi vill förändra vår konsumtion och
sträva efter ett enklare liv i harmoni
med naturen och människorna.

•

Marknadsföring av rättviseskåpets 		
produkter

•

Samåkning till och från gudstjänster

•

Information till/ dialog med församlingen
genom befintliga kanaler som försam-		
lingsmöten, församlingsbrev och 		
tidningen Kontakt för att levandegöra 		
miljöpolicyn

Fråga efter miljövänliga alternativ med 		
hänsyn till material, uppvärmning m.m.
Vid målning – miljöanpassade färger
Energiinventering (el, ventilation, vatten
och uppvärmning) Upprätta åtgärdspro-		
gram vid behov
Rekommenderad temperatur i kyrksalen på
19,5 grader
Lågenergilampor
Släckta lampor, där ingen vistas
Tydlig markering av ”ledljus” i kyrksalen
för att spara energi
Täta dragiga fönster
Hålla dörrar stängda enligt brandskyddsbestämmelserna (rödmärkta)
Tillgång till motorvärmaruttag för personal
och hyresgäster (timer rekommenderas)

		

( Ur Svenska Missionskyrkans miljöpolicy)

•

Vi vill prioritera närproducerat,
miljöcertificerat och rättvisemärkt.

•

Vi vill undvika resurskrävande, hälsovådliga och miljöbelastande produkter samt onödiga förbrukningsartiklar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

