Grønn menighet – Rygge og Ekholt menigheter
Diakoniutvalget og menighetsrådene har jobbet for at menighetene i Rygge og
Ekholt skal bli grønne menigheter. Diakoniutvalget har i den forbindelse jobbet
fram en handlingsplan som har blitt godkjent av menighetsrådene. Begge
menighetene har videre blitt grønne menigheter og i denne forbindelse skal det
deles ut et diplom. Dette diplomet deles ut av en representant fra
biskopskontoret, som heter Reidun Sørlie. Hun kommer søndag den 18. august
for å dele ut disse, på en felles gudstjeneste i Rygge kirke. Vi vil få 3 diplomer
slik at det kan henges opp en i hver av kirkene. Ved siden av diplomet vil
handlingsplanen for grønnmenighet henge. Denne leggers ut på nettsidene også.
Det heter seg at vi skal strebe etter å gjøre det vi kan. Er det ikke mulig å få det
til p.g.a. ulike omstendigheter, er det akseptert.
Noen tiltak er allerede satt i verk, mens andre jobbes det videre med.
Alle ønskes lykke til med å tenke litt grønt.

Handlingsplan Grønn menighet 2013
Tiltak

Frist

Ansvarlig
prestene
Prestene/
Diakon/ Daglig leder

Gudstjenesteliv
1
2

Vi vil feire ”Skaperverkets dag”
Vi vil arrangere minst én gudstjeneste i året med
fokus på miljø, forbruk og rettferd, under
kunngjøringer komme med ”små grønne drypp”
oppfordring til å tenke ”grønt”
Undervisning, diakoni og informasjon

Årlig
Årlig

3

Vi vil integrere miljø, forbruk og
rettferdighetsperspektiv i vår undervisning,
trosopplæring og barne- og ungdomsopplæring
Vi vil formidle stoff om miljø, forbruk og rettferd i
menighetsbladet /hjemmesiden. Legge ut link til
grønnkirke.no
Vi vil delta i fasteaksjonen I Kirkens Nødhjelp (KN)
og sørge for å ha en KN- kontakt i menigheten
Vi vil samarbeide med vennskapsmenighet.

Kontinuerlig Trosopplærer/
prester.

4

5
6

7

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

Des.2013

Ansvarlig for
nettside /diakon.

Mars/april
Prester/diakon
årlig
Kontinuerlig Prestene,
vennskapskomiteen,
menighetsråd.
DU og diakonen kan
bistå ved behov.
2011

Diakoniutvalget

8

Vi vil utfordre vår kommune til å bli Fairtrade2011/2013
kommune.
Har fått avslag fra kommunen en gang, men vi ønsker
å jobbe videre med denne saken for å se om vi kan nå
fram til kommunen på nytt.
9 Vi vil samle underskrifter til Kirkens Nødhjelps
2011
politiske kampanjer i lokalmiljøet
10 Vi vil arbeide for ett godt kollektivtilbud og/eller
Des.2013
sykkelmuligheter i vårt nabolag – sende oppfordring
om utbyggelse av gang- og sykkelsti
Innkjøp
11 Vi vil velge Fairtrade-merkede produkter når slike
Kontinuerlig
finnes

Diakon

Prester/diakon
Diakoniutvalget/
Menighetsrådene

Innkjøpsansvarlig
Menighetsråd
Diakoniutvalget
oppfordrer og
motiverer.

12 Vi vil velge miljømerkede produkter når slike finnes Kontinuerlig Innkjøpsansvarlig
Menighetsråd
Diakoniutvalget
oppfordrer og
motiverer.
13 Vi vil velge lokalt produserte matvarer når slike
Kontinuerlig Innkjøpsansvarlig
finnes
Menighetsråd
Diakoniutvalget
oppfordrer og
motiverer.
Energi
14 Vi vil ta en enøk sjekk av alle menighetens bygninger Des 2013
Kirkevergen
15 Vi vil bruke sparepærer og slukke lyset i rom som
Kontinuerlig Alle
ikke er i bruk
16 Vi vil senke temperaturen når det ikke er folk i kirken Kontinuerlig Alle/kirketjener
og på kontorene
17 Vi vil skru av pc-en når vi går for dagen
Kontinuerlig Alle
18 Vi vil fylle oppvaskmaskinen før den settes på
Kontinuerlig Alle
Transport
19 Vi vil oppfordre menigheten til å gå, sykle eller reise Des 2013
Daglig leder/
kollektivt til/fra kirken når det er mulig. Snakkes om i
Menighetsråd
”grønne drypp”.
20 Vi vil legge til rette for sykkelparkering ved kirken. 2011
Kirkevergen
Avfall
21 Vi vil unngå bruk av engangsprodukter ved
Kontinuerlig Menighetsråd,
bevertning/kirkekaffe – der det er mulig
Diakoniutvalget,
kirkekaffe-ansvarlig.
22 Vi vil oppfordre menighetens medlemmer til å si nei Des.2013
Diakoniutvalget
til postkassereklame. Snakke om i ”grønne drypp”.
Menighetsråd
23 Vi vil kopiere på begge sider av arket
Des 2013
Alle
24 Vi vil bruke projektor i stedet for papir der det er
Des 2013
Alle

hensiktsmessig.
25 Vi vil kjøpe brukte ting i stedet for nye når dette er Kontinuerlig Alle
mulig og reparere gamle ting i stedet for å kjøpe nye
26 Vi vil levere elektronisk avfall og annet spesialavfall Kontinuerlig Kirketjener og andre
til godkjent mottak.
ansatte.

