
 

Å bevare Guds skaperverk – også i lokalforbundet 

Forbundets miljøengasjement treffer flere nivåer – vi vil påvirke politiske 

beslutninger, store selskapers vareproduksjon, enkeltmenneskers reisevalg og livsstil, 

hvordan kirkenes praksis påvirker miljøet, og ikke minst vil vi skape et godt og 

bærekraftig fellesskap i vår egen organisasjon. Her er arrangementene i 

lokalforbundene en nøkkel, både for å skolere oss selv i grønn praksis og for å nå ut til 

nye potensielle medlemmer som interesserer seg for miljø. 

Det er et hav av ulike måter å sette fokus på miljø i lokalforbundet. Her har vi 

samlet noen forslag. 

 

Grønn messe 

En gammel slager i Forbundet er å arrangere Grønn messe. Det finnes nok av 

salmer og bønner med miljøfokus, og for å sette et mer aktivistisk preg over 

stunden kan man invitere en miljøorganisasjon til å holde en appell under 

messa. Flere av Den Norske Kirkes prester har erfaring med å holde prekener 

med miljøfokus og stiller nok gladelig opp hos Forbundet. 

Ressurser: 

• Osloforbundets liturgihefte for grønn messe 

• Sjekk ut denne bønnen 

• Kontaktinfo til unge lokale miljøaktivister finnes bl. a på NU.no, 

Changemaker.no og Spireorg.no 

 

Bibel & Børst med grønt fokus 

Å bevare Guds skaperverk er et formidabelt utgangspunkt for å leke seg med 

grønn teologi og hvordan verden og naturen omtales i bibeltekstene. Hva var 

Guds plan med å skape jorda, er det forsvarlig å ødelegge jorda, og er vi kalt til 

å hindre slike ødeleggelser? Å la deltagerne lære, reflektere over og diskutere 

grønn teologi danner et suverent grunnlag for videre miljøengasjement. 

Ressurser: 

• Skapelsen fra Bibelbabbel #1 

• Biskop Atle Sommerfeldts tekst «Mennesket i skaperverket» hos 

Forfatternes Klimaaksjon 

 

 

 

https://forbundet.no/files/2016/08/Gr%C3%B8nn-messe.pdf
https://www.instagram.com/p/CAAMGxNpmNl/
http://www.nu.no/
http://www.changemaker.no/
http://www.spireorg.no/
https://forbundet.no/files/2020/01/Skapelsen.pdf
https://forfatternesklimaaksjon.no/2019/08/17/biskop-atle-sommerfeldt-mennesket-i-skaperverket/


Bibel & bossmat 

Gjør ord om til handling! Matsvinn er et problem for både klima, jordbruk og 

ressursutnyttelse. Dessuten fører mangel på mat til at vi i den rike delen av 

verden får mulighet til å forsyne oss på bekostning av den fattige delen. Derfor 

er det viktig at vi ikke er grådige, men at vi bare tar det vi trenger. 

Dumpsterdiving, altså å hente opp mat som har gått ut på dato, men som 

fortsatt er brukbar, fra matbutikkenes søppelkasser, er en god måte å senke 

forbruksvanene sine.  

Hva med å dumpstre sammen med lokalforbundet ditt en kveld, for så å bruke 

maten dere har funnet til å lage et herlig måltid sammen neste kveld? 

Trondheimsforbundet har kalt dette arrangementet Bibel & bossmat. 

Ressurser: 

• AKT-artikkel om Bibel & Bossmat 

• NRK-sak med video om Folkekjøkkenets dumpsterdiving 

• A quick and dirty guide to dumpster diving 

 

Byttekveld 

Vi har alle noen plagg i skapet som vi ikke bruker lenger. Å bytte plagg med 

andre i stedet for å kaste dem og kjøpe nye passer godt for både et 

miljøaktivistisk indre og for en kristen rasjonalitetstanke. En byttekveld kan by 

på både utveksling av gamle skatter og en sosial hyggelig sammenkomst. 

Husk at det ikke bare er klær det går an å bytte – har du for eksempel et 

puslespill du har lagt før og er lei av, en bok du har lest og vil sende videre, en 

ryggsekk, et kaffekrus eller noe helt annet du ikke trenger lenger, er dette 

også høyaktuelle ting å ta med seg på byttekveld. 

Klesbytting er bra for mennesker av alle kjønn, og det fins ingen plagg som kan 

brukes bare av jenter eller bare av gutter – men vær likevel obs på at om det 

bare er kjoler i byttekveld-sortimentet, vil det nok oppleves ekskluderende for 

en del gutter. 

Ressurser: 

• Miljømagasiner Putsj sin oppskrift på en god byttekveld 

• DNT Ung sin vesle filmsnutt om byttekveld 

 

Fiksekveld 

I samme ånd som å bytte og dele de materielle godene mellom seg for å 

bevare dem, finnes det et fellesskap i å fikse dem sammen. Kanskje noen i ditt 

lokalforbund allerede er en mester i å fikse glidelåser, sy om klesplagg eller 

reparere småelektronikk, og kan tenke seg å lære det videre til flere? Eller 

https://www.kristenprogressiv.no/grav-i-sopla-redd-jorden/
https://www.nrk.no/sorlandet/xl/vil-fore-folk-med-mat-fra-sopla-1.12632930
https://sustainimalism.com/a-quick-and-dirty-guide-to-dumpster-diving/
https://putsj.no/artikkel/miljotips-arranger-byttekveld
https://www.youtube.com/watch?v=qmWRErYu4iI


kanskje dere ikke har noen med erfaring, men kan tenke dere å 

eksperimentere sammen? 

Fiskekvelder er en god måte å bruke sine praktiske evner til å forlenge 

produkters levetid og lære hverandre nye triks. Det trengs at lokalforbundet 

som arrangerer fiksekveld stiller opp med litt utstyr, for eksempel symaskin og 

verktøy. Skriv tydelig i arrangementsteksten hva dere stiller opp med, og hva 

deltagere eventuelt må ta med selv. 

Ressurser: 

• Naturvernforbundets oppskrifter på «Ta vare på det du har» 

• Framtiden i Våre Henders rapport «Sirkulær framtid» 

 

Strandrydding 

Det er deilig å komme seg ut og bidra på en synlig måte. Forsøpling er et 

miljøproblem på strender, langs veikanter og flere andre områder – dere 

kjenner deres egne kommuner best selv og vet sikkert hvor søppelrydding er 

mest tiltrengt. Alle elsker folk som bidrar i lokalmiljøet, så søppelplukking er 

også en super metode for å gjøre Forbundet populære! 

Ressurser: 

• Hold Norge Rent sine gratis ryddepakker  

• Nordic Ocean Watch sin oppskrift på strandrydding 

 

Åndelig meditasjon i naturen 

Å aktivt bruke skog, mark, park, hav, myr, elv, hage og fjell er en strålende 

måte å knytte seg til Guds skaperverk, og dermed få en motivasjon til å bevare 

det. Det har også en god effekt for deg og ditt indre. Ta med lokalforbundet 

ditt ut i naturen for å være stille sammen, ta inn plante- og dyrelivet og slå 

dere løs med personlig utvikling! 

Ressurser: 

Ingenting! Det nydelige med meditasjon i fri natur er at alt av forpliktelser og 

stress slipper tak, og du har bare deg selv og dine tanker. 

 

Delta på studentenes klimastreik! 

I noen byer skjer det hver fredag, i andre byer skjer det et par fredager i året, 

men i alle byer er det mulig å slenge seg med på, eller selv arrangere, 

studentenes klimastreik. Siden Greta Thunberg startet sin skolstrejk för 

klimatet 20. august 2018 har fenomenet tatt av, engasjert elever og studenter 

over hele verden, og skapt varig endring i miljødebatten og miljøtiltakene. Det 

er naturlig for Forbundet å bidra på streikene. Det krever lite annet enn å 

dukke opp med noen medlemmer fra lokalforbundet, gjerne med synlig 

https://tavarepadetduhar.no/klar-tilbehor/
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/874-sirkulaer-framtid-om-skiftet-fra-lineaer-til-sirkulaer-okonomi/file.html
https://holdnorgerent.no/ryddepakker/
https://nordicoceanwatch.no/nb/prosjekter/strandrydding/


Forbundet-merch, og kanskje et banner dere har malt med vår logo og et 

budskap om å bevare Guds skaperverk.  

Ressurser: 

Det viktigste er å vite når neste streik skjer. Ofte har Naturvernstudentene, 

Changemaker student, Spire, Framtiden i Våre Henders studentlag eller Fridays 

For Future tilgjengelig oversikt. Hvis ikke er det bare å spørre dem. 


