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Använd häftet så här:
Det här inspirationshäftet är en ”plocklåda” med olika delar 
som kan kombineras på olika sätt.

Den första delen av består av texter som fördjupar och ger 
kunskap om temat. Den andra delen ger tips och idéer för 
aktiviteter, arrangemang och samlingar. I den tredje och sista 
delen fi nns förslag på böner, sånger och bibeltexter till 
gudstjänst och andakt. 

Se det här häftet som ett första inspirationskapitel! 
Sedan fi nns mer att hämta på vår hemsida, 
www.skr.org/globalaveckan

Kyrkornas globala vecka arrangeras av 
kyrkorna i Sveriges Kristna Råd 

i samarbete med 
Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, 

Kyrkornas U-fond, Liv & Fredinstitutet, 
PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, 

Studieförbundet Bilda, Sensus Studieförbund 
och Svenska missionsrådet.
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Ett trotsigt hopp om förändring

”Inget är sig likt. När jag var pojke visste vi vilken månad 
regnet skulle komma och när torrtiden var på väg. När 
vädret var okej var det inga konflikter. Idag är det torka 

året om.” Så säger Loubin Sagal från Kenya som intervjuats i 
det här materialet.  

Ett klimat i förändring utmanar vårt hopp om fred, där-
för är det klimatets konsekvenser för konflikter i världen som 
står i fokus när vi år fortsätter fira Kyrkornas globala vecka 
under temat Skapelsefeber. Klimatförändringarna har under 
de två senaste åren blivit en central fråga för kyrkorna. För-
utom att värna och vårda Guds skapelse handlar arbetet med 
att bromsa klimatförändringarna om solidaritet med de fat-
tigaste och mest utsatta. Miljölarmen väcker också djupare 
existentiella frågor om hur vår livsstil påverkar världen om-
kring oss. Det är ingen slump att de senaste årens forskning 
gett upphov till ett helt nytt ord: klimatångest.  

vetskapen om att Loubin Sagals desperata livssituation 
hänger samman med våra liv och vårt sätt att skapa ekono-
misk tillväxt kan kännas förlamande. Samtidigt måste vi ju 
tro att en förändring är möjlig. Just detta trotsiga hopp åter-
kommer när vi samtalat med olika teologer om klimatföränd-
ringar, konflikter och tro. Kathy Galloway, förgrundsgestalt 
för Iona-rörelsen säger: Vi gör vad vi kan, inte vad vi inte kan. 
Vi sörjer det som förstörts och vi beklagar det vi inte kan 
göra. Men vi låter det inte förlama oss. För vi är också en upp-

ståndelsens gemenskap. Så vi väljer att leva hoppfullt. Bo 
Brander, präst och författare, menar att trons viktigaste verk-
tyg är vetskapen om att framtiden är meningsfull. Den som 
vet att det finns en mening gör meningsfulla saker. ”Salig är 
den tjänare, som hans herre finner mitt upp i det arbetet, när 
han kommer”. (Matteus 24:46) 

när vi blickar tillbaka på Kyrkornas globala vecka 2007 
är det hopp om förändring vi ser. Runt om i Sverige samlades 
församlingar och kyrkor för att på olika sätt manifestera sin 
vilja till en förnyad värld. Årets material är framtaget för att 
inspirera kyrkor, församlingar och organisationer att på olika 
sätt vara med och förändra världen.

Välkomna att fira 
Kyrkornas globala vecka 
den 16–23 november 2008!

sofia walan
Projektansvarig för Kyrkornas 
globala vecka vid Sveriges 
Kristna Råd Fo
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En flicka hämtar vatten i Um Labassa, en by i Darfur, i västra Sudan. 
Här bor många människor som flytt undan den konflikt som pågår i 
regionen. FN kallar det för världens värsta humanitära katastrof. Runt 
två miljoner människor har fått lämna sina hem och minst 200 000 
tros ha dött i striderna. En av orsakerna är att bönder och nomader 
konkurrerar om jord och vatten. I  Sudan har åren med torka blivit 
allt fler under de senaste decennierna. Den kristna biståndsorganisa-
tionen ACT-Caritas har tillsammans med byborna i Um Labassa 
borrat en brunn, som ett bidrag till försoning och fred.  
Foto: Paul Jeffrey/ACT-Caritas



�

Bibeln  
är en källa
Temat för Kyrkornas globala vecka 2008 är 
Skapelsefeber – klimat och fred. Grunden för detta 
tema är Bibelns tankar om skapelse, fred och rätt-
visa. Vi bad fyra personer att reflektera över vad 
Bibeln säger om detta ämne. t t
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Finns det ett teologiskt samband mellan fred och miljö?
– Som jag ser det går det inte att skilja dessa saker åt. Jag 
tror att när Gud gjorde människan, gjorde han oss till 
varelser som har vår identitet i relationen med Gud, 
varandra och resten av skapelsen. I Gamla Testamentet visar 
sig en fungerande relation med Gud genom social rättvisa 
och fred, att folket tar hand om främlingar, änkor, föräldra-
lösa och så vidare. När de gör det kommer ”allt att gå dem 
väl” och landet reagerar genom att bära frukt och vara 
bördigt. Men när människorna tar avstånd från Gud och 
följer andra gudar glömmer de att utöva social rättvisa och 
fred och då svarar landet med att bli ofruktbart.

Hur kan jag tro på en aktiv, skapande Gud i en värld som 
är nedsmutsad, skövlad och full av krig?
– Grundläggande i kristen tro är att vi lever i det som kallas 
att ”leva mellan tiderna”, nuet och evigheten. Jesu död och 
uppståndelse leder till Guds nya tid av fred, rättvisa och 
harmoni. Men den är inte här helt och hållet förrän Jesus har 
återvänt till den här världen. Under tiden lever vi i en 
mellanperiod. Vår smutsiga och ödelagda värld är för mig en 
påminnelse om att vi fortfarande upplever den gamla tiden. 
Men vi får också uppleva det nya på så många sätt.

Vad är kyrkornas unika bidrag i arbetet med klimatfrågan?
– Kyrkornas unika bidrag är hopp. Runtomkring oss, i 
vetenskap, politik och miljöarbete, finns bara en känsla av 
hopplöshet när sanningen om vad vi gör med vår värld 
sjunker in, och vi verkar oförmögna att reagera tillräckligt. 
Som kristna vet vi att det enda sätt att förändra är genom 

omvändelse från synd och att hjärtat förändras. Kristus 
förmåga att förnya hjärtan och liv är det enda hoppet för vår 
värld! Men vi måste erkänna att vi inte tillräckligt har 
predikat det budskapet i relation till jorden, så vi måste ge 
budskapet i ödmjukhet.

Hur kan min tro ge mig redskap att hantera klimatfrågan?
– Jag tycker att vår tro lär oss att vara hoppfulla och inte 
hopplösa, modiga och inte rädda, känna medlidande i stället 
för likgiltighet, vara ödmjuka och inte arroganta, ärliga i stället 
för oärliga, att leva enkelt i stället för omåttligt och att hålla 
fast vid att orättvisor ska bekämpas var de än dyker upp.

Kan vi som kyrkor visa människor att det finns hopp i 
klimatfrågan?
– Vi kan bara visa andra människor att det finns hopp 
genom att demonstrera det i våra egna liv. Vi borde vara 
föregångare genom att förnya våra kyrkor som ett gensvar på 
den här frågan, och på samma sätt förnya våra egna liv och 
pressa på regeringar och företag att sätta människor och 
planeten före vinsten.

Ruth Valerio skriver och föreläser om 
globalisering, rättvisa, fattigdom, miljö 
och livsstilsfrågor. Hon har bland 
annat skrivit ”L is for Lifestyle. 
Christian living that doesn’t cost the 
earth”. RuthValerio arbetar med 
organisationen Cred Foundation i 
Storbritannien. En längre intervju 
med Ruth Valerio finns på  
www.skr.org/globalaveckan

”Kyrkornas unika bidrag är hopp”
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Hur kan jag tro på människan som Guds avbild i en värld 
som är nedsmutsad, skövlad och full av krig? 
– Problemet är vår gemensamma, mänskliga ondska. Vi ser 
på oss själva var och en som ganska goda människor. Men 
vårt gemensamma handlande får väldigt negativa konsekven-
ser. Vår egoism är en av de största miljöbovarna. Därför 
måste vi försonas med vår biosfär och med Gud. Syftet med 
att vara i livet är att bli mer mänskliga – och mer lika Gud. 
Vi är tyvärr inte Guds avbilder, meningen med livet är att bli 
det. Men vi förfaller lätt till att bli karikatyrer av det vi är 
menade att vara. Och vi måste öva oss att leva i en glädjefylld 
och evangelisk enkelhet. Många tror att det är tråkigt att leva 
miljövänligt, men det är fel.  Däremot är vi så ovana. Vi 
måste gå i det goda klimatets skola.

Hur kan min tro ge mig redskap att hantera klimatfrågan?
– Trons viktigaste verktyg är vetskapen om att framtiden 
är meningsfull. Den som vet att det finns mening gör 
meningsfulla sakerna. ”Salig är den tjänare, som hans herre 
finner mitt upp i det arbetet, när han kommer” (Matteus 
24:46). Den som inte tror att framtiden är meningsfull 
ägnar sig åt konkurrens och konsumtion, säger faktiskt 
Jesus. Men till den kristna tron hör att vi är på väg mot den 
återkommande Jesus, Kristus. Den vetskapen ger energi till 
att göra klimatvänliga handlingarna – att göra människo-
vänliga handlingar. 

– Ingen handling av god vilja är för liten eller betydelse-
lös. Moder Teresa och hennes systrar tog in barn från gatan, 
om inte annat för att de skulle få dö en värdig död. Det är ett 
sådant sätt att vara som håller världen levande.

Nämn någon god förebild för hur vi ska bete oss i 
förhållande till skapelse, fred och människor.
1. Hosea. Han var profetiskt klarsynt när han upplevde sin 
tids klimatförstöring, som han såg som en andlig kris. I de 
första verserna i kapitel 4 beskriver han en miljökatastrof. 
”Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med 
landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek 
och ingen Guds kunskap finns i landet” (Hosea 4:1). För 
Hosea blev livsstilsfrågan en andlig fråga. Den som i första 
hand anklagas för krisen är – prästen! Läs vers fyra.
2. Jesus Kristus själv är en förebild i särklass. Hans sätt att 
lära oss att leva i bekymmerslöshet samtidigt med ett stort 
allvar när det handlar om att missbruka livet på jorden. 
Hans ord är fullt av omsorg, underbar vägledning och starka 
utmaningar. 
3. Dag Hammarskiöld. När Kyrkornas Världsråds 
generalförsamling samlades 1954 sade han: ”Kristi kors är 
den plats på jorden där alla människor på jorden framstår 
som guds fiender, och samtidigt den plats på jorden där alla 
utan undantag framstår som älskade av Gud”. Han utmanar 
sedan kristenheten att leva som Jesus. Med kärlekens öppna 
famn och beredd att såras.

Bo Brander är präst och föreståndare i 
Laurentii församling i Lund. Bo har 
även verkat som forskare och undervi-
sat vid teologiska fakulteten vid Lunds 
universitet. En längre intervju med 
Bo Brander finns på 
www.skr.org/globalaveckan.

”Vår egoism är en av de största miljöbovarna”
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Vad finns det för koppling i teologin mellan klimat och 
miljö?
– I Mika 6 kallar profeterna folket som till en domstol för att 
höra vad Gud har att säga, och detta är vad Gud, målsägan-
den, säger:

”Hör vad Herren säger: Håll rättegång inför bergen, låt 
höjderna höra din röst! Hör på Herrens rättegång, ni berg, 
lyssna, ni jordens grundvalar, ty Herren går till rätta med sitt 
folk, han ställer Israel till svars.” Det finns inget ställe i 
skriften som tydligare beskriver den överenskommelse det 
innebär att leva i skapelsen. Avtalet ställer krav på oss att 
inte bara ha en god relation till vårt eget mänskliga släkte, 
utan med hela skapelsen. Rättvisa är också eko-rättvisa. Och 
hur kommer då bergen att döma oss? Kommer jorden att 
avgöra till vår fördel? Ingenstans är dessa frågor mer centrala 
än i förhållande till klimatförändringar. 

Vad tycker du att kyrkornas unika bidrag i arbetet med kli-
matfrågan är och hur bör det gestaltas?
–Det finns ett samband mellan osynlighet och våld. Denna 
förbindelse är särskilt tydlig i krig. Jag tänker på hur koalitio-
nen vägrat att räkna antalet döda i Irak, och den sekretess 
som finns kring Guantanamo Bay. Men detta samband är 
också en del av mycket ekologisk förstörelse. Vilka i väst vet 
egentligen vad som händer i Nigerdeltat, i Bolivia, i Bangla-
desh? De får på sin höjd några rader i tidningen, eller lite 
mer om en celebritet visar sitt intresse. Att leva meningsfullt 
innebär att göra våld mot människor och platser synligt; att 
säga vad vi har sett, att fråga om det som vi ännu inte har 
sett, att bryta tystnadens kultur och att nämna namn. Men 

att bära vittnesbörd handlar om mer än att göra våld synligt. 
Det handlar också om att göra alternativ synliga. 

Hur kan min tro ge mig redskap att hantera klimatfrågan?
– Jesus talade också om vädret. I vår nutida kontext är hans 
ord ganska direkta. Han säger: låtsas inte som att ni inte vet 
hur ni ska tyda tecknen. Och sedan kastar han tillbaka 
utmaningen till sina lyssnare: ni vet vad som behöver göras, 
varför gör ni det inte? De rika länderna i världen använder 
mycket, mycket mer än sin rättmätiga andel av jordens 
resurser. Det är en sorts stöld, inte bara av de fattiga 
ländernas resurser, utan av deras framtid. Men det är vår 
framtid också. Vi är alla i detta tillsammans och till slut 
börjar vi förstå att vår överlevnad är sammanbunden med 
deras. Vi är verkligen del av en enda kropp i vilken alla delar 
lider om en lider. Vi gör vad vi kan, inte vad vi inte kan. Vi 
sörjer det som har förstörts, vi beklagar det vi inte kan göra. 
Men vi låter det inte förlama oss. För vi är också en uppstån-
delsens gemenskap. Så vi väljer att leva hoppfullt.

Kathy Galloway är präst och ledare för 
den spridda kommuniteten Iona 
Community, med säte i Skottland. 
Denna text baseras på utdrag ur 
Kathy Galloways nyutkomna bok 
“Sharing the Blessing: Overcoming 
Poverty and Working for Justice”, 
utgiven av Christian Aid/SPCK, 
London 2008. Utdraget publiceras 
med tillåtelse av Kathy Galloway.

”Det finns ett samband mellan osynlighet och våld”
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Hur kan jag tro på en verksam och skapande Gud i en 
värld som är nedsmutsad, skövlad och full av krig?
– Världen är inte bara präglad av människornas synd. Den 
är också vacker. Här finns många människor som kämpar 
emot och försöker gestalta fredliga och hållbara sätt att leva. 
De arbetar mot krig, de sträcker ut sin hand till ”fienden”, de 
lever med andra trots deras annorlundaskap. Dessa männis-
kor är Guds verksamma och skapande händer i världen. Gud 
har inga andra händer än våra.

Hur kan min tro ge mig redskap att hantera klimatfrågan?
–Vi får tro att Guds ande verkar i skapelsen för att fram-
bringa största möjliga godhet och skönhet, såsom anden har 
gjort genom hela evolutionsprocessen. Kristna teologer har 
alltid hävdat att hela skapelsen, inte bara människorna, ska 
räddas och få uppleva en fullbordan. Medan vi gör allt vad vi 
kan för att rädda jorden får vi ha denna tro med oss. Gud är 
framtidens Gud. Allt kommer inte att vara förgäves. Något 
gott ska komma.  

Nämn någon god förebild för hur vi ska bete oss i 
förhållande till skapelse, fred och människor?
– Gandhi. Genom sitt rika liv, präglat av engagemang och 
andligt sökande, fick han många insikter som vi behöver ta 
till oss idag. Tre exempel på detta: 

Liv i enkelhet. ”Det finns tillräckligt i världen för allas 
behov, men inte för allas girighet.” Ett välkänt citat, men vi 
har ännu inte förstått att praktisera det.

Särskild omsorg om de svaga. ”En nations storhet och 
dess moraliska framsteg kan mätas av hur dess djur behand-

las.” Vi behöver utforma politik och livsstil så att de svagaste 
– djur, barn, miljön – blir föremål för särskild hänsyn. 

Ickevåld. Gandhi utvecklade ickevåldstraditionen till att 
bli ett kraftfullt politiskt redskap. Det handlar om aktiv 
handling för rättvisa. Om vi ska rädda vår planet krävs det 
antagligen människor som kämpar med den slags radikalitet 
som Gandhi hade. 

Annika Spalde är diakon i Svenska 
kyrkan. Hon har länge jobbat med 
civil olydnad och ickevåld. Annika har 
även skrivit flera böcker. En längre 
intervju med Annika Spalde finns på 
www.skr.org/globalaveckan.

Toppmöte över religionsgränserna
Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd samlar 
opinionsbildare från olika religioner och trosinriktningar. till 
ett klimatmöte i Uppsala 28-29 november. Syftet med 
mötet är att påverka de aktuella förhandlingarna om 
Köpenhamnsavtalet, den globala klimatöverenskommelse 
som kan börja gälla 2013 då Kyotoprotokollet löper ut. 
Mötets höjdpunkt blir undertecknandet av ett gemensamt 
manifest för ett hållbart sätt att leva. 

– Det ska förmedla hopp och framtidstro, men också 
ställa krav på globalt samarbete och solidaritet, berättar 
Anders Wejryd, som själv ska läsa upp manifestet under FN:s 
klimatmöte i Polen veckan efter Uppsalamötet.

Biskop Thomas Samuel är en av gästerna till mötet i 
Uppsala, se intervju på sidan 12.

”Gud har inga andra händer än våra”
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I Turkana i östra Kenya handlar klimatför-
ändringarna om liv och död.

Det är första gången jag skakar hand med någon som har 40 
liv på sitt samvete. Handen är torr och varm, inte alls skrovlig 
och otäck. Mannen heter Ekirimet och är 45 år. Hans kropp 
är gänglig men stark och männen runt omkring ser på honom 
med beundran i blicken. ”Han är tunn nu, han får inte till-
räckligt att äta, men du skulle ha sett honom tidigare”, säger 
de. 

Ekirimet är före detta krigare hos turkanafolket. Han 
drar ogenerat upp skjortärmen och visar sin axel, den har 
minst 40 vita små ärr. Varje litet streck symboliserar ett ut-
släckt liv. 

en rödbrun flod skiljer turkanafolkets område från det 
rivaliserande pokotfolket. Båda folken vallar getter och lever 
som nomader. Egentligen är de brödrafolk men kampen om 
gröna betesmarker har alltid skapat konflikt. Ju mindre det 
regnar, desto mer intensiva blir striderna. Och de senaste tio 
åren har det knappt kommit något regn alls.

– Inget är sig likt. När jag var pojke visste vi vilken månad 
regnet skulle komma och när torrtiden var på väg. När vädret 
var ok var det inga konflikter. I dag är det torka året om, säger 
Lobuin Sagal som tillhör byns äldsta.

för tio år sedan lämnade Ekirimet in sitt vapen till rege-
ringen mot löfte om fred. Då var han byns rikaste man. Nu är 
han utblottad. För ett halvår sedan förlorade han sina sista 
340 getter när några pokotkrigare anföll byn. Här finns var-
ken polis eller rättsväsende. Ingen dömer den som begått ett 
brott och ingen skyddar den som är utsatt.

– Jag vill ha fred. Men samtidigt vet jag inte riktigt. Om jag 
hade haft mitt vapen kvar hade jag kunnat ta tillbaka mina djur 
så att mina barn hade kunnat äta, säger Ekirimet och kramar 
om sin treåriga lilla dotter och yngste sonen som precis lärt sig 
gå. Jag undrar om han vill att pojken ska bli krigare?  

– Nej, svarar Ekirimet bestämt. Jag vill inte att något av 
mina barn ska bli som jag. Jag vill att de ska gå i skolan. En 
krigares liv är kort, andra människor får leva tills de blir gam-
la.  

ulrika bergquist

En krigares ärr
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NCCK arbetar  
för fred i Kenya
NCCK (National Council of 
Churces of Kenya), de kenyanska 
kyrkornas nationella råd, samlar 
protestantiska kyrkor och 
organisationer i Kenya. NCCK är 
en av Diakonias partnerorganisa-
tioner. I Turkana arbetar Diakonia 
med flera av organisationerna som 
är medlemmar i NCCK. En viktig 
del i arbetet är att på många olika 
sätt arbeta med lösning av 
konflikter, som har koppling till 
betesmark och vatten. Ett system 
för att känna igen när risken för 
torka närmar sig har utvecklats. På 
så sätt kan invånarna i Turkana 
förbereda sig bättre på en 
kommande period av torka. 

I Turkana i Kenya blir striderna mer 
intensiva ju mindre det regnar. Ekirimet har 
ett streck på sin axel för varje människa 
som han dödat. Nu har han lämnat in sitt 
vapen till polisen och vill ha fred.
Foto : Babak Najafi
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Kampen mot klimatförändringar måste ske 
på lika villkor. Det säger Thomas Samuel, 
biskop från Kerala i Indien, som kommer till 
klimatmötet i Uppsala i november. 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Keralastiftet har nära fyra 
miljoner medlemmar. Kyrkan har i många år verkat för att 
uppmuntra en klimatvänlig livsstil. 
Hur påverkar klimatförändringarna södra Indien?

– Vi upplever oväntade väderförändringar som orsakar 
översvämningar och torka och nya sjukdomar dyker upp. I ett 
utvecklingsland som Indien kan klimatförändringar komma 
att sätta ytterligare press på ett ekologiskt och socioekono-
miskt system som redan är otroligt pressat på grund av snabb 
urbanisering, industrialisering och ekonomisk utveckling.
Har kristna och människor från andra religioner en sär-
skild roll att spela i arbetet mot klimathoten?

– Miljöproblemen är mer andliga än tekniska. Jag tror att 
Gud kallar oss att bekänna och omvända oss från attityder 
som nedvärderar skapelsen. Vi har glömt att ”jorden är Her-
rens” och bara utnyttjat den medan vi försummat vårt ansvar 
att ta hand om den.
Hur ser du på ansvaret hos den rika världen i nord när det 
handlar om effekterna av klimatförändringarna?

– I den utvecklade världen är koldioxidutsläppen i ge-
nomsnitt fem gånger större per person än i utvecklingslän-
derna – en mycket ojämlik situation. Först och främst måste 
vi arbeta hårdare och enträgnare för att minska utsläppen. De 
utvecklade länderna måste också hjälpa utvecklingsländerna 

att utveckla alternativa energikällor. Utvecklade länder drar 
fördelar av handel med fattigare länder, sammanför bistånd 
och handel och tippar på så sätt skalan helt och hållet till de-
ras fördel. Flödet av pengar går från de fattiga till de rika. Men 
att älska din nästa precis som Gud kräver mycket mer av de-
lande. Det finns verser i Bibeln, som Lukas 12:48, där Jesus 
mycket väl kan prata om utvecklingsländerna: “Av den som 
har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har an-
förtrotts mycket skall få svara för desto mera.”

viktoria isaksson & karin lawenius

Miljöproblemen bidrar till orättvisor

Indien och klimatförändringar
I Indien är befolkningsökningen enorm, landet är tättbe-
byggt, har en lågt liggande kustlinje och en ekonomi som är 
starkt sammankopplad med dess naturresurser. Detta gör 
att landet är väldigt sårbart för effekterna av klimatföränd-
ringar. 

Samuel Thomas, till höger, är biskop i Kerala i Indien. 
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Foto: Crispin Hughes/Oxfam

Nästan tre miljarder människor kan komma 
att drabbas av krig och politisk instabilitet 
när klimatet förändras. 

Kan klimatförändringarna leda till konflikt?

Klimatförändringarna i sig leder inte till konflikt, men kan 
bidra till konflikt i samband med andra faktorer. Extremt 
väder, smältande glaciärer och kortare 
växtsäsong ger sämre förhållanden för 
jordbruket. Matbrist leder till att fler 
människor flyr undan naturkatastrofer och 
försämrade levnadsförhållanden. Människor 
i utsatta områden kan tvingas lämna sina 
hem vilket kommer att sätta press på 
storstäder i närområdet. 

Vilka kommer att drabbas?

Fattigdom och dåligt styre gör att många 
länder har låg kapacitet att anpassa sig till 
klimatförändringarna. Enligt rapporten ”A 
Climate of Conflict” från International Alert, löper 46 länder 
med 2,7 miljarder invånare stor risk att hamna i väpnad 
konflikt på grund av klimatförändringar i samspel med 
ekonomiska, sociala och politiska problem. 

Ett land som står inför en ökad risk för konflikt, indirekt 
orsakad av klimatförändringar, är Nepal, ett fattigt land i 
Himalaya. Glaciärer har smält och det finns en större risk 
för översvämningar. På höga nivåer kommer detta så 
småningom ersättas med torka, då smältvattnet rinner ner 
till havsnivå. 

Kan klimatförändringarna omvänt leda till mer fred?

Klimatförändringar och den brist på resurser som de kan 
resultera i, kan ena delade samhällen genom att människor 
måste samlas kring ett gemensamt hot. Det finns många 
exempel på hur stater och andra aktörer samarbetar om 
knappa resurser. Ett sådant exempel är Indien och Pakistan. 
Dessa länder har ibland mycket spända relationer sinsemel-

lan, men vattenfrågan har de lyckats hålla 
åtskild från andra frågor. 

Vad måste göras?

Att minska utsläppen av koldioxid är 
nödvändigt. Men det är lika nödvändigt att 
hjälpa stater att hantera och anpassa sig till 
klimatförändringarna, utan att det leder till 
att deras utveckling och medborgare 
kommer i kläm. Det är också viktigt att ta 
fram strukturer för att hantera de olika 
flyktingströmmar som kan uppstå som ett 
resultat av naturkatastrofer och klimatför-

ändringar. I dagsläget är till exempel en naturkatastrof och 
dess konsekvenser inte en grund för flyktingstatus i stora 
delar av världen.

Karin Haglind & Kristina Lundborg

Läs fler frågor och svar på www.skr.org/globalaveckan

Källor:
”The Geopolitics of Climate Change” av Peter Haldén och Mike 
Winnerstig, FOI. 
”A CLIMATE OF CONFLICT. The links between climate change, peace and 
war” av Dan Smith och Janani Vivekananda, International Alert. 

Frågor och svar om klimat och fred
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Skapelsefeber 2007 i Märsta blev en riktig succé. Den 18 
november samlade vi närmare 800 personer i Kulturum, 
kommunens stora scen, när musikalen Liv och Fred drog i 
gång. Den framfördes av pastoratets alla barn- och 
vuxenkörer. Åsnan, Ugglan, Pantern, Babianen, Lejonet och 
alla andra djur samlas för att räddas undan floden. Omgivna 
av oändligt vatten blir deras tankar om livet och framtiden 
våra egna. Hur kunde det bli så här? Hur ska vi överleva? 
Finns det någon framtid? 

Hälsningar från Svenska kyrkan i Märsta och Sätunakyrkan

Ett klimat i förändring utmanar vårt hopp om fred. 
Gemensamt kan vi öka insikten om att det vi gör i vår del av världen 

får konsekvenser, också för människor i till exempel Kenya.
 Tillsammans är kyrkorna i Sverige en stark kraft för förändring 

och kan verka både lokalt och globalt. 
I det här kapitlet finns förslag till aktiviteter och idéer 

som ger oss kraft till att växla om. 

Under Kyrkornas globala vecka 2007 gjorde Hudiksvalls 
Ekumeniska Råd en aktion för rättvis handel. Vi gick runt till 
både mindre och större matvaruhandlare och bad dem ta fram 
vilka rättvisemärkta varor de hade. På detta sätt fick vi med 
oss en hel del varor att visa upp på ett bord i en galleria i stan. 
Alla som passerade fick provsmaka kaffe, bananer och choklad. 
Det har känts mycket betydelsefullt att få jobba tillsammans 
med dessa frågor.

Hälsningar från Hudiksvalls Ekumeniska Råd

Vi vann! 
Inspirerade av 
Kyrkornas globala 
veckas uppmaning 
om att hitta på 
idéer som 
engagerar hela 
församlingen 
arrangerade vi en 
Miljöafton. Ett 
allvarligt budskap 
kombinerades 
med ekologisk och god mat och roliga saker för alla familjer i 
församlingen och i området. Vi hittade till exempel på en lek 
där deltagarna fick vara antingen jord, vatten, ozonlager, 
solstrålar eller växthusgaser. Kyrkornas globala vecka gillade 
vår idé och vi vann tävlingen En miljon miljönärer.  Priset var att 
Staffan Lindberg besökte oss med sin klimatshow.

Hälsningar från Flistad Scoutkår utanför Linköping

I Falun stod Falu Kristna Forum bakom globala veckan. Det 
innebar att sju samfund tillsammans lyfte frågan om vårt 
ansvar för klimatet. En liten ekumenisk arbetsgrupp 
planerade tre gemensamma evenemang under veckan: vi 
hyrde en biograf och ordnade en gratisvisning av Al Gores 
film En obekväm sanning och ordnade dagen efter en svängig 
konsert med artisten Zifa.  Veckan avslutades med två 
ekumeniska gudstjänster med Klimatfeber som tema. 

Hälsningar från Falun och Centrumkyrkan, Svenska 
Missionskyrkan, Elsborgskyrkan, Svenska kyrkan, Gruvris-

kyrkan, Katolska församlingen och Frälningsarmén

Kyrkornas globala vecka 2007

TID FÖR FÖRÄNDRING
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Ett klimat i förändring utmanar vårt hopp om fred. 
Gemensamt kan vi öka insikten om att det vi gör i vår del av världen 

får konsekvenser, också för människor i till exempel Kenya.
 Tillsammans är kyrkorna i Sverige en stark kraft för förändring 

och kan verka både lokalt och globalt. 
I det här kapitlet fi nns förslag till aktiviteter och idéer 

som ger oss kraft till att växla om. 

TID FÖR FÖRÄNDRING
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Inför ett samtal eller en 
föreläsning är det en bra idé 
att låta deltagarna dela sina 
tankar och erfarenheter om 
ämnet tillsammans.

Linjeövning (10-20 min) 
Den som leder talar om för deltagarna 
att det finns en osynlig linje som går 
från den ena sidan av rummet till den 
andra. 

De som ser positivt på framtiden 
och möjligheterna att bromsa klimatför-
ändringarna kan ställa sig nära den ena 
sidan av rummet. De som är negativa 
kan ställa sig nära den andra sidan. 

Det är fritt att stå längs hela linjen 

beroende på vilken ståndpunkt man 
har. 

Låt sedan varje deltagare mycket 
kort få beskriva varför de valt att ställa 
sig just där de står. Fånga gärna upp 
vad deltagarna uttrycker, och återkom 
till det under föreläsningen eller 
samtalet.

4-hörnsövning (15-20 min)
Den som leder talar kort om att 
världens forskare är eniga om att 
utsläppen av växthusgaser måste börja 
minska senast år 2015. Detta för att 
konsekvenserna av klimatförändring-
arna inte ska bli förödande. 

Sedan får deltagarna frågan: Vad är 

viktigaste för att lyckas minska utsläp-
pen till år 2015? 
Hörn 1: Teknik
Hörn 2: Politik
Hörn 3: Människors etik och vilja att 
förändra sin livsstil
Hörn 4: Någon annat (här får man inte 
svara att det är lite av alla de ovannämn-
da) 

Låt sedan deltagarna välja ett 
alternativ. De får sedan ägna några 
minuter åt att dela sina erfarenheter 
med varandra i respektive hörn, och 
sedan för hela gruppen. 

Fånga upp det som sägs och 
återkoppla till detta under föreläsningen 
eller samtalet.

Det handlar om värderingar

En simulering är en 

förenkling av verkligheten. 

Genom denna övning får 

deltagarna sätta sig in i en 

situation och agera utifrån 

den. 

Efteråt bearbetar man 

situationen tillsammans 

och drar paralleller 

till verkligheten. 

På www.skr.org/

globalaveckan finns simule-

ringen Fotspår. Den handlar om hållbar 

utveckling och är särskilt anpassad till 

Kyrkornas globala vecka. Där 

finns alla instruktioner och 

material för den som ska leda 

övningen. 

Fotspår – ett lekfullt sätt att lära om hållbar utveckling  (45 min – 1,5 timme)
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Planeten Libra – en lek om 
resursfördelning
Passar åldrarna: 6-99 år
Deltagarantal: 4 lag om 2-6 deltagare

dela in deltagarna i fyra lag. 
Deltagarna ställer sig, lagvis, i en cirkel 
med en ”resurshög” mellan varje lag. 
”Resurshögarna” består av ca 8 lika 
föremål, t.ex. en hög med bollar och en 
med matskedar. Läs sedan följande 
instruktion:

Ni är rymdresenärer som rest länge i 
rymden och letat efter en beboelig planet. 
Äntligen har ni hittat planeten Libra. Här 
finns mat, energi, vatten och råvaror (visa 
på de fyra högarna samtidigt som du 
nämner dem). Men ni är inte ensamma 
här, tre rymdskepp till har precis landat.  
Nu gäller det att så fort som möjligt förse 
er med resurser för att få det så bra som 
möjligt. Ni får bara ta en sak åt gången, ni 
måste lägga saken i er station, ni får ta 
resurserna från var de än finns, men inte 
ur någons hand. Det är inte tillåtet att 
använda sig av försvar. Ni har fyra 
minuter på er. Klara, färdiga, gå!” 
(Undvik att besvara eventuella frågor 
om reglerna. Upprepa bara instruktio-

nen.) Återsamla och diskutera. Hur 
kändes det för alla inblandade? För dem 
som ”vann”, för dem som ”förlorade”? 
Vilka strategier hade de olika lagen? Tog 
man från varandra? Blev någon sur? 

lägg tillbaka högarna och upprepa 
övningen men med andra förutsättningar 
för tre av lagen. Sätt ögonbindlar på ett 
lag, bind ihop benen på deltagarna i ett 
annat och låt det tredje laget få ta två 
saker åt gången. Läs sedan samma 
instruktion som i första omgången.

Återsamla och diskutera.  Kändes 
det orättvist? Vad tyckte de som fick 
bäst förutsättningar? Hur tolkar ni 

uppmaningen: Nu gäller det för er att så 
fort som möjligt förse er av resurserna för 
att ni ska få det så bra som möjligt. Måste 
det bara gälla det egna laget? 
Ta fram en jordglob (eller en bild på en) 
och berätta att vår planet är precis som 
planeten Libra. Det finns resurser till 
alla om vi delar rättvist. Har vissa rätt 
att använda så mycket så att andra blir 
lidande? Hur kan vi dela mer rättvist?

upprepa övningen en tredje och sista 
gång. Låt alla ha kvar sina fördelar och 
handikapp från förra omgången. Läs 
samma instruktion igen, men betona 
och visa på att ni menar hela gruppen:
Nu gäller det för ER att så fort som 
möjligt förse er av resurserna för att NI 
ska få det så bra som möjligt. Återsamla 
och diskutera: Om deltagarna delade 
upp resurserna rättvist, hur kändes det? 
Gratulera till att alla blev vinnare. 
Varför gör vi inte så mer på Jorden? 

som avslutning kan ni berätta att 
Libra betyder våg på Latin och planeten 
ni kommit till är en del i stjärnbilden 
Vågen. 

mattias walan

”Det är en fråga om jämvikt;  
nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, 
för att en annan gång ska deras överflöd 

avhjälpa er brist” 
2 kor 8:14

Dela rättvist för allas bästa
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Denna sketch går att göra 
fristående eller som en 
fortsättning på barnaktivite-
ten från 2007. Passar bra i en 
gudstjänst eller i en barnsam-
ling.

Hos doktorn
Rekvisita: En vit rock
Stetoskop eller annan doktorsutrust-
ning.
Skrivbord
Blädderblock
2 personer (en spelar doktor och en 
spelar patient)

Doktorn sitter bakom bordet och ropar 
in nästa patient. Patienten är i uselt 
skick och vill ha en snabbverkande 
medicin. Doktorn undersöker och 
frågar om kost, motion, etc. Patienten 
visar sig vara en riktig soffl  iggare. 
Doktorn försöker förklara att det är 
viktigt vad man äter, att man rör på sig 
och får frisk luft. Patienten är skeptisk. 
”Att jag joggar med benen har väl inget 
med min huvudvärk att göra?”  Doktorn 
förklarar att hela kroppen hänger ihop. 
”Om munnen äter rätt saker så mår 

både tänder, magen och hjärtat bra”. 
Doktorn ordinerar promenader, 
grönsaker och mjölk. Patienten vill 
hellre ha en salva men tar uppgivet 
receptet och går.

(Här kan ni välja att göra ett kort 
avbrott med t.ex en sång)

Två veckor senare kommer patienten 
tillbaka och klagar på att receptet inte 
funkade. Men patienten hade bara gjort 
allt en enda gång. Doktorn förklarar att 
det måste ske regelbundet, det måste bli 
en vana. Patienten tycker det är jobbigt 
och vill hellre ha medicin, men doktorn 
säger att man måste bota orsaken till 
sjukdomen genom att ändra livsstil. När 
det blir en vana blir det lätt och roligt. 

Patienten lovar försöka och går ut.
(Här vänder sig doktorn till 

gruppen/församlingen och fortsätter 
prata till dem) 

Tänk er att det är jorden som är 
patient. Den har ju faktiskt ”feber”. Vi vet 
i dag vad som är fel och vi vet också vad 
som måste göras. (Här kan ni återan-
vända delar ur barnaktiviteten från 2007 
om ni vill förtydliga ytterligare) Vi måste 
också förstå att det vi gör för miljön och 
klimatet här i Sverige faktiskt spelar roll 
för folk i Afrika, Bangladesh och 
Grönland.  Precis som kroppens alla 
delar hänger ihop, gör människorna på 
jorden det också. Men det räcker inte att 
göra bra saker en enda gång. Vi måste 
göra det till en vana. 

Gör en lista tillsammans på ett 
blädderblock och så får var och en 
bestämma vilka saker man lovar att göra 
regelbundet. Påminn sedan om listan 
under en månad. Ta sedan fram listan 
igen och gå laget runt så får alla berätta 
hur de lyckas att göra sakerna till vanor.

Som alternativ till listan kan ni välja 
att introducera Jordglobsjakten (se här 
intill).

mattias walan

Bota jorden!Bota jorden!
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Hur många klimatförbätt-
ringar klarar ni av att göra på 
en vecka, eller på en månad? 

I jordglobsjakten får scoutpatrullen eller 
andra barngrupper utmana sig själva 
och varandra att bli mer klimatsmarta. 
Det gäller att samla ihop flest jordglober 
genom att göra klimatsmarta saker som 
ger olika poäng.

l Bestäm vilka grupper som ska 
utmana varandra. 

l Tillsammans med barnen/ungdo-
marna kommer ni överens om vilka 
klimatsmarta saker ni kan göra och 
hur det ska bokföras. Antingen 
använder ni vår poängmall, eller så 
gör ni en egen. (Vår finns på  
www.skr.org/globalaveckan)

l Bestäm hur ni rapporterar era 
poäng. 

l Kom också gärna på ett pris till dem 
som lyckas bäst.

Tanken är att på ett lekfullt sätt utmana 
varandra i att tänka och agera klimats-
mart och försöka få handlingarna till att 
bli en vana. Och ju fler personer som 

blir inblandade, desto större effekt för 
klimatarbetet.

Berätta gärna hur det gått för er – 
på globala veckans hemsida kan ni 
rapportera in era resultat!

mattias walan

Var med i Jordglobsjakten Fler tävlingar  
om klimatet!
Klimat OS. En tävling som går ut på 
att på ett lekfullt sätt utmana 
varandra att göra uppoffringar för 
klimatet och minska miljöpåverkan. 
Man tävlar i fem grenar: inre 
hållbarhet, klimatanpassning, varuval, 
transporter och energispar. Finns på 
www.skr.org/globalaveckan samt 
www.svenskakyrkansunga.se/globalt.

Jorden runt på 60 min. En tävling 
för ungdomar i att snabbt hitta svar 
på frågor som rör klimat, fattigdom 
och teologi. Alla instruktioner finns 
på hemsidan eller går att beställa 
från SKR, 08-453 68 14

Vaksala församlings 
vandringar för barn  
Varje år anordnar 
Vaksala församling 
utanför Uppsala 
internationella 
vandringar för barn.  
I kyrkan byggs till 
exempel soptippar 
och beduintält i 
Egypten, eller en 
bergsby med marknad 
i Peru och slumhus i Lima. Läs mer 
om Vaksala församlings arbete på 
www.skr.org/globalaveckan. 

Biobränsle? 
Det är väl 

 popcorn och läsk?
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Ekologiska bullar
Ingredienser (20 st) 
75 g ekologiskt smör  
7 1/2 dl ekologiskt vetemjöl  
1/2 dl ekologiskt och rättvisemärkt 
strösocker 
2 krm salt 
25 g jäst  
2 1/2 dl ekologisk mjölk 
Fyllning: 
ca 50 g rumsvarmt ekologiskt smör 
2 msk ekologiskt och rättvisemärkt 
strösocker 
1 msk ekologisk kanel 
Garnering: 
1 uppvispat ekologiskt ägg 
pärlsocker

Gör så här 
Skär smöret i tunna skivor och lägg det i 
en bunke. Tillsätt 7 dl av mjölet (spara 
1/2 dl till utbakningen), socker, salt och 
jästen delad i mindre bitar. 

Värm mjölken till fingervärme, 37° 
och rör ner den i mjölblandningen. 
Arbeta ihop degen. 

Låt den jäsa under bakduk ca 30 

min. Sätt ugnen på 225-250°. Ta upp 
degen på mjölat bakbord och knåda den 
lätt. 

Kavla ut degen. Bred ut smöret på 
degplattan. Strö över socker och kanel. 
Rulla ihop till en rulle. Skär rullen i 20 
bitar. 

Jäs bullarna under bakduk ca 30 
min. Pensla med ägg och strö över 
pärlsocker. 

Grädda mitt i ugnen 6–8 min. Låt 
bullarna svalna på galler under bakduk. 

Nu ska ni få se  
på andra bullar!

Recept på ekologisk 

glass, klimatvänlig  

middag mm finns på 

globala veckans  

hemsida!

    Filmkväll
En obekväm sanning. Al Gores 
film om klimatförändringarna.

Planeten. Dokumentärfilm i fyra 
delar som finns på www.svt.se.

Mr Flower Power. Arvet efter 
Linné. Dokumentär av Marika 
Griehsel om människans makt att 
påverka för en hållbar utveckling. 

11th hour. Amerikansk dokumen-
tärfilm om klimatförändringar 
producerad av Leonardo DiCaprio.

Day after Tomorrow.  Ameri-
kansk dramafilm från 2004.

Blood Diamond. Amerikansk 
dramafilm från 2007 om diamant-
utvinning i Sierra Leone.

Illustration: Susanne Engman/IKON
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Samla in second-hand kläder från 
församlingen och ordna en modevis-
ning. 

Om ni säljer kläderna kan ni sedan 
skänka pengarna till projekt för 

minskad fattigdom och hållbar 
utveckling. Läs mer om secondhand-
försäljning på www.erikshjalpen.se,  
www.fralsningsarmen.se eller  
www.myrorna.se

”Alla djur kom till jorden
 före människan. Djurena levde 

i lugn och ro helt till människorna kom 
och gjorde vägar, hotell, hus 

och kondomer.” 
Lars 10 år

Fotomaraton  
och återvinningskonst
På sidan 34 i det här häftet finns förslag 
på hur ni kan göra ett 
fotomaraton utifrån 
bibeltexter om skapelsen. 
Eller varför inte konst av 
saker vi annars slänger, 
som äggkartonger, 
tidningar, plastburkar. 
Återvinn gemensamt när 
utställningen är slut. 

Modevisning mot fattigdom 

Med visionen  
som drivkraft! 
”Tänk dig att du går den väg som du 
alltid brukar gå, varje morgon. Du går 
där och funderar på klimatförändringar 
och vad som egentligen håller på att 
hända med miljön. Du vet att det finns 
en massa viktiga lösningar och att vi 
måste sätta igång nu…” Så börjar 
övningen ”Vision som drivkraft”, som 
syftar till att synliggöra våra önskebilder 
av framtiden. För många av oss handlar 
det om en bättre miljö och ett friskt 
klimat. Övningen leder oss också vidare 
i att hitta strategier till förändring och 
gemensam handling. Finns på  
www.skr.org/globalaveckan

Handla schysst! 
Shoppa skapelsevänligt 
med globala veckans 
kundvagnsmynt! En 
schysst present till alla i din 
omgivning.

10 st 75 kr
30 st 170 kr
50 st 250 kr
Porto tillkommer. 

Beställ på material@skr.org 
eller telefon 08-453 68 14.

Framsida

Baksida

KUNDVAGNSPOLLETT
FEMMAN

Färg:  Vit
Antal: 2500 st 

Tryckfärg/er :  Blå PMS 285

KORREKTUR

Foto: Rosemarie Engblom/Erikshjälpen
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Det handlar om  
trovärdighet

jag måste erkänna det med en gång: Jag har aldrig 
varit särskilt intresserad av miljöarbete. Okej, visst 
sorterar jag soporna och försöker åka kollektivt 
men sedan har det nog inte varit så mycket mer 
engagemang från min sida. Men frågorna om den 
globala uppvärmningen har fått mig att ändra 
uppfattning. Nu handlar det om jordens överlev-
nad! Men de som riskerar att få betala det allra 
högsta priset för klimatomsvängningarna blir de 
allra fattigaste, trots att det är vårt sätt att leva i 
de rika länderna som åstadkommit eländet. 

svenska kyrkan är vårt lands i särklass största 
organisation med runt sju miljoner medlemmar. 
Rättvisa, ansvar, solidaritet är kärnord i vår 
verksamhet. Omsorgen om de svaga och utsatta 
präglade hela Jesus liv. Jag tror att kyrkan har en 
unik uppgift; att klart och tydligt verka för en 
förändring i vårt sätt att leva individuellt, nationellt 
och internationellt. Vi präster behöver lära oss att 
tala om de här sakerna. Framför allt behöver vi 
tillsammans med de förtroendevalda se till att 
verksamheten i våra 
församlingar blir god 
vittnesbörd om ett annat 
sätt att leva. Det är i hög 
grad en fråga om 
trovärdighet.

åke roxberg
kyrkoherde, Teleborgs 

församling i Växjö 

Checklista 
för en skapelsevänlig församling

När församlingen har beslutat sig för att påbörja arbetet med omställning till 
en mer hållbar verksamhet kan den här checklistan vara en bra vägledning. 

UTBILDNING OCH REFLEKTION 

Vi har haft utbildning på temat Skapelsefeber utifrån materialet för 
Kyrkornas globala vecka, eller liknande material. I denna utbildning 
har både anställda och förtroendevalda deltagit.

ÅTGÄRDER

Vi sparar energi genom att:
Vi har bytt till lågenergilampor i all armatur där det är möjligt.
Vi har ett miljöanpassat uppvärmningssystem.
Annan valfri åtgärd, ange vilken.

Vi minskar miljöbelastningen från vårt kontor genom att:
Vi kopierar dubbelsidigt.
Vi har pappersåtervinning.
Annan valfri åtgärd, ange vilken.

Genom nedanstående bidrar vi till att en större andel miljöanpassade och/
eller rättvisemärkta produkter köps in:
Vi dricker rättvisemärkt kaffe, eller andra rättvisemärkta produkter.
Vi använder miljömärkta rengöringsmedel.
Annan valfri åtgärd, ange vilken.

INSAMLING

Vi har skänkt pengar till vår kyrkas internationella arbete, till exempel 
projekt för hållbar utveckling i syd.

TEMAGUDSTJÄNST

Frågor om skapelsen, vår klimatpåverkan och dess konsekvenser för 
människor och natur har lyfts också fram i förkunnelsen. Vi har haft en 
temagudstjänst där miljö, rättvisa och hållbar utveckling har varit i fokus. 

1.
A.

B.
C.
2.
A.
B.
C
3.
A.
B.
                         

C. 
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En temamässa på soptippen blev upptak-
ten till miljöarbetet i Värnamo pastorat. 
Personalen har tjänstecyklar och verk-
samheten är miljöcertifierad.

– Vi satte upp 125 punkter som skulle genomarbetas, säger 
kyrkoherde Pär Persson i Värnamo.

Allt började med en miljömässa på Annandag pingst. 
Den firades i mer än tio år, alltid i samarbete med kommu-
nens ekologiavdelning, och första gången på soptippen. 

Miljömässorna ledde till att ett miljöråd bildades 1995. 
– Vi har skrivit debattartiklar, vi har tryckt på kommu-

nen om andelen fossila bränslen i värmeverket och vi har fört 
en lång debatt med stiftet om skogscertifiering, berättar Pär.

En ny resepolicy innebar tjänstecyklar till personalen och 
reseersättning bara för resor på totalt över en mil. Nu gäller 
engagemanget ett lokalt vindkraftverk.

– Vi går förmodligen in i den ekonomiska förening som 
ska bildas med ett kapital som motsvarar vår årsförbrukning 
av energi, ungefär 650 000 kWh, förklarar Pär.

Han ser framför allt tre effekter av arbetet: att personalen 
tänker mer miljömässigt, att det är självklart för förtroendeval-
da att tänka in miljöfrågorna och att Svenska kyrkan i Värnamo 
i allmänhetens ögon är en drivande kraft i miljöfrågorna. 

Pär Persson har några råd till församlingar som vill enga-
gera sig:

– Gräv där du står och var beredd på diskussioner. Var 

påläst! Den fantastiska boken Jordens och själens överlevnad av 
Stefan Edman och Martin Lönnebo kombinerar förvaltaran-
svar och himmelshopp.

sonja gunnarsson

På tjänstecykel 
för en bättre miljö

I Värnamo församling har de anställda tjänstecyklar. För kyrkoherde Pär 
Persson handlar miljöarbete om solidaritet.  

Minska energikostnaderna 
Etik & Energi stödjer kyrkor och församlingar i arbetet med 
att minska energikostnader och koldioxidutsläpp. Vill du 
veta mer? Gå in på www.etikoenergi.se.

Bidra till ett rättvist klimat
Sänk dina och församlingens klimatutsläpp. Ersätt samtidigt 
de människor som drabbas allra hårdast av klimatföränd-
ringar. Under hösten 2008 utvecklar Svenska kyrkan 
konceptet Klimaträttvisa. Läs mer på  
www.svenskakyrkan.se/hallbarutveckling.
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I Västerås finns en vana att arbeta ekume-
niskt, och det gäller också för Globala veck-
an.  Nu driver kyrkorna på politikerna för att 
bilda en klimatkommission.

Västeråskyrkornas vana att arbeta ekumeniskt går tillbaka till 
V77, ett i raden av stora ekumeniska möten, och till många 
ekumeniska u-veckor. 

Per Larsson är ordförande i den grupp som arbetar med 
Kyrkornas globala vecka inom Västerås ekumeniska råd. Han 
är pensionerad präst i Svenska kyrkan och har arbetat flera år 
som missionär i Tanzania och Hongkong.

– Jag har alltid jobbat ekumeniskt, och när det gäller sam-
hällsfrågor bör kyrkorna göra det, säger han.

alliansen i västerås gick till val på att Västerås skulle bli 
Sveriges bästa klimatkommun. Bland annat skulle man in-
rätta en klimatkommission.

– Men det händer inte mycket. I stället planeras nya köp-

centra som genererar bil-
åkning och ökade utsläpp. 
Därför skrev globalvecko-
gruppen ett brev till Väs-
terås kommunledning, be-
rättar Per.

Brevet var i form av ett 
medborgarförslag med tre 
punkter: inrätta den redan 
i april 2007 beslutade 
kommunala klimatkom-
missionen, genomför ett 
medborgarmöte om kli-
matproblemet och fossila 
bränslen för att diskutera 
vad medborgare, företaga-
re och kommunledning kan/bör/ska göra och starta program-
met ”Handla klokare i Västerås”.

Efter några veckor kom ett tack och senare en inbjudan 
till ett möte 27 maj 2008.

när detta skrivs har mötet inte hållits. Och det är för tidigt 
att säga något om årets opinionsarbete, men Per har en för-
hoppning:

– Det skulle vara världens chans om någon från folkrörel-
serna kom med i kommunens klimatkommission! 

När det gäller Kyrkornas globala vecka sammanfattar han:
– Egentligen är hela veckan ett opinionsarbete.

sonja gunnarsson

Nu ska Västerås handla klokare

Per Larsson, från Västerås ekumeniska 
råd, tycker att det är självklart att 
kyrkorna ska arbeta med klimatfrågor 
– världens största orättvisa.

Din kyrka kan också påverka 
På www.skr.org/globalaveckan finns förslag på debattartiklar 
som kan anpassas till ert lokala sammanhang. Där finns 
också mallar som barngrupper kan använda för brev till 
beslutsfattare och medier. 

Stöd och hjälp för politiskt påverkansarbete finns  
även under www.svenskakyrkan.se/agera och  
www.svenskakyrkansunga.se/globalt.
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Nu finns en ny upplaga av globala veckans 
populära tipspromenad!  

Tipspromenaden är gjord så att både vuxna och barn ska 
kunna gå tillsammans, och frågorna har varierande svårig-
hetsgrad. 

Tipspromenaden kan användas för alla typer av grupper 

i kyrkan: vid kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scouter 
eller för konfirmander. På www.skr.org/globalaveckan kan 
du ladda ner frågorna i färdig tipspromenadform. Det går 
också att ringa och beställa den för 20 kronor plus porto på 
telefon 08-453 68 14.

En bra idé är att köpa choklad, kaffe eller fotbollar från 
Rättvisemärkt som priser.

Globala veckans tipspromenad

Hemsidan är en rik källa för 
dig som vill göra mesta 
möjliga av Kyrkornas glo-
bala vecka. På hemsidan 
finns allt material från 
häftet plus mycket mer:

l  Kyrkornas globala veckas tipspro-
menad 

l  Fler tävlingar, övningar och 
diskussionsunderlag 

l  Stöd till församlingens arbete för 
opinion och påverkan 

l  Kontaktuppgifter till föreläsare 

l   Teologiska texter om skapelse 

l  Fakta och länkar om klimatföränd-
ringar, fred och rättvisa 

l  Fler tips och idéer för andakt och 
gudstjänst, till exempel bildspel och 
drama 

l  Bilder, logotyper 

Dessutom finns allt material från 
Kyrkornas globala vecka 2007 som 
också hade temat Skapelsefeber

Berätta  
vad du gör!
Vi vill gärna veta vad 
som händer i just din 
församling och ditt lokala 
sammanhang. På vår hem-
sida kan du berätta om 
era aktiviteter under 
Kyrkornas globala vecka. 
På detta sätt kan du också 
inspirera andra som arbe-
tar med globala veckan. 

www.skr.org/globalaveckan
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”Being in the World”  
i Göteborg
I samband med Kyrkornas globala vecka 2008 
anordnas den 20-22 november en Chrysostomos-
föreläsning i Göteborg. 

Under temat ”Being in the World” upp-
märksammas Johannes Chrysostomos, som är 
en av den ortodoxa kyrkans kyrkofäder. Han 
levde i en turbulent tid, inte olik vår egen, med 
djupa sociala klyftor, politisk kamp, då idéer 
omvärderades. 

– Många av de tankar som han gav uttryck 
för redan på 300-talet skulle kunna uppfattas 
som radikala även idag och kunna vara en grund 
för arbetet med att skapa en bättre värld, säger 
Ingrid Ödquist, som arbetar med ortodox 
bildning och kultur inom studieförbundet Bilda. 

under tre dagar kommer det att hållas 
föreläsningar och seminarier, bland annat med 
Andrew Louth, ortodox präst och professor vid 
universitetet i Durham, och biskop Hilarion 
Alfeyev från den ryska ortodoxa kyrkan.

– Det helige Chrysostomos lär oss är att det 
finns en möjlighet till förändring. Optimismen 
är grundad på det faktum att Gud blev män-
niska och därigenom gav mänskligheten en ny 
inriktning. Kristi uppståndelse gör allt nytt, 
återupprättar allt, säger Misha Jaksic, samord-
nare av den ortodoxa kyrkofamiljen i Sveriges 
Kristna Råd.

     Mannen med en mun av guld
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Ikon från Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm.
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 Johannes Chrysostomos har påverkat 
generationer i över ett årtusende med sina 
predikningar och sin samhällskritik. Han fick 
namnet Chrysostomos, som på grekiska 
betyder ”guldmun”. 

Johannes Chrysostomos var ärkebiskop under 400-talet i 
Konstantinopel, dagens Istanbul. Till den tidens sed hörde 
att ärkebiskopen var hedersgäst vid hovet. Men Chrysosto-
mos tömde sitt biskopspalats på lyxartiklar. I stället gav han 
pengarna och sina inkomster oavkortat till de fattiga. I en se-
rie berömda predikningar angrep han hovet för ansvarslöst 
slöseri och han vägrade att ta tillbaka sin kritik. Resultatet 
blev att han försattes i exil. Flera gånger krävde folket sin bi-
skop tillbaka, men till sist fördes han bort för att aldrig mer 
återse Konstantinopel. 

i dag anses Chrysostomos vara en av österns största andliga 
och kyrkliga gestalter. Än idag bär den ortodoxa kyrkans hu-
vudgudstjänst namnet Chrysostomosliturgin. Han ville mer 
än att göra en förändring i världen. Det räcker inte att läsa sig 
till yttre kunskap om hur man ska förändra, viljan till föränd-
ring i världen måste finnas i ens eget inre. Eller som Paulus 
uttrycker det: ”Om jag talar både människors och änglars 
språk, men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skräl-
lande cymbal.”

En längre text om Johannes Chrysostomos av Michael Ellnemyr, 
samordnare för ortodox bildning och kultur på studieförbundet 
Bilda, finns på www.skr.org/globalaveckan.

     Mannen med en mun av guld
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sKaPelseFebeR 
I GUDsTJÄNsT ocH aNDaKT

Årets gudstjänst och andaktsmaterial är inspirerat 
av keltisk andlighet. I den keltiska andligheten hade 
skapelsen en framträdande plats i texter och böner. 

Skapelsen ansågs levande och viktig och människan stod i 
ständig dialog med naturen. Enligt kelterna möter oss 
skapelsen med sin godhet och sina välsignelser och pekar på 
Gud som livet i allt liv, ljuset bortom allt ljus. 

det holistiska synsätt som präglade den keltiska 
andligheten har i mycket format den ekumeniska kommuni-
teten Ionas syn på gudstjänst och vardagsliv. Från ursprunget 
på trettiotalet har strävan varit att knyta samman arbete och 
gudstjänst, bön och politiskt engagemang, det heliga och det 
vardagliga. Många från Sverige har besökt den lilla vind-

pinade ön och funnit att det verkligen är en genomskinlig 
plats, där hinnan är tunn mellan himlen och jorden. 

det här materialet innehåller förslag på böner, psalmer 
och bibelord. Involvera gärna barnen i gudstjänst och andakt 
och låt dem dela sina tankar och funderingar inför jordens 
framtid. 

Gudstjänstlokalen kan enkelt användas för att visa på 
naturens gåvor och glädje. Kanske ni kan använda belysning, 
jord, stenar eller blommor för att lyfta fram allt som jorden 
ger oss? 

På hemsidan fi nns också ett bildspel med bibeltexter att 
ladda ner, eller varför inte göra ett eget med foton från er 
lokala omgivning? 
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Ledare  Världen tillhör Gud
Alla  jorden och alla dess folk
Ledare  Hur underbart, hur härligt det är 
Alla när människor lever tillsammans i enhet
Ledare  Låt tro och kärlek bli till ett
Alla  låt fred och rättvisa gå hand i hand
Ledare  Om Kristi lärjungar skulle tiga
Alla  då skulle stenarna ropa
Ledare  Öppna våra munnar, o Gud
Alla och våra röster ska förkunna ditt lov

Den genomskinliga platsen, Verbum, 2002

Växelläsning från psalm 104, Psaltaren

Alla  Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre min  
 Gud, i höghet och härlighet är du klädd

Läsare 1 Du sveper dig i ljus som i en mantel. Himlen har  
 du spänt ut som ett tält, ovan skyn har du timrat  
 din sal.

Läsare 2 Du gör molnen till din vagn och far på vindens   
 vingar. Du gör vindar till dina sändebud och   
 eldslågor till dina tjänare.

Läsare 1 Jorden har du ställt på stadig grund, den kan aldrig  
 i evighet rubbas.

Läsare 2 Du låter källor rinna upp och bli till strömmar som  
 forsar fram mellan bergen.

Läsare 1 Du ger vatten åt alla markens djur, vildåsnor   
 släcker där sin törst.

Läsare 2 Vid dem häckar himlens fåglar och sjunger bland  
 täta löv.

Läsare 1 Du vattnar bergen från din sal, jorden mättas av  
 allt vad du ger.

Läsare 2 Du låter gräs växa för boskapen och örter till   
 människans tjänst. Så frambringas föda ur jorden

Läsare 1 Och vin, som gör människan glad, olja, som ger  
 hennes ansikte glans, och bröd, som ger henne   
 styrka.

Alla  Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min  
 Gud, i höghet och härlighet är du klädd.

Sång  Halleluja (förslagsvis 856 i Psalmer och Sånger,   
 707 i Svenska kyrkans psalmbok)  

Alla  Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min  
 Gud, i höghet och härlighet är du klädd,

Texter att använda 
i gudstjänst och andakt

Skapelsens Gud,
lär oss älska det enkla;
kärlek och skratt,
bröd och vin,
drömmar och berättelser.
Fyll våra liv med ett grönskande hopp!
Gör oss till ett rättfärdighetens folk
vars namn betyder kärlek
och vars sång är halleluja.               Bön från Sydafrika 
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Läsare 3 Du gjorde månen, som visar årets tider, och solen,  
 som vet när den skall gå ner.
Läsare 4 Du sänder mörker, och det blir natt. Då myllrar  
 alla djur i skogen fram,
Läsare 3 De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda  
 av Gud.
Läsare 4 Människan går ut till sina sysslor och arbetar tills  
 kvällen kommer.
Läsare 3 Alla sätter sitt hopp till dig, du skall ge dem föda i  
 rätt tid.
Läsare 4 Du ger dem, och de tar emot, du öppnar din hand,  
 och de äter sig mätta.
Läsare 3 Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, du  
 tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter  
 till mull.
Läsare 4 Du sänder din ande, då skapas liv. 
 Du gör jorden ny.
Alla   Lova Herren, min själ! Mäktig är du, Herre, min  
 Gud, i höghet och härlighet är du klädd.
Sång Halleluja  

Textläsning

I ett torrt klimat blir vatten vägen till 
liv. Kring vattentillgången uppstår 
många konflikter. I första Moseboken 
berättas om urgamla konflikter kring 
brunnar – men också om lösningar. 

Läs: 1 Mos 26:19-33

Bön och bekännelse

Ledare  Hör Herrens ord, Israels folk! Herren väcker talan  
 mot landets invånare, ty ingen trofasthet och ingen  
 kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet.  
 Förbannelser och lögner och dråp och stölder och  
 äktenskapsbrott breder ut sig, blodsdåd följer på  
 blodsdåd. Därför sörjer landet, alla som bor där  
 tynar bort, också markens djur och himlens fåglar,  
 och fiskarna i havet dör.   (Hos 4:1-3)  

Ledare  Låt oss därför be och bekänna: 
Alla  Barmhärtige Gud, medvetna om din nåd
  bekänner vi vår och världens synd. Trots att   

 Kristus uppstått ur graven och krossat dödens  
 makt låter vi oss ändå fängslas av rädsla och   
 tvivel. Vi framhärdar i misstänksamhet och   
 avundsjuka som gör grannar till ovänner och   
 nationer till fiender. Vi har inte brytt oss om de  
 fattiga och hungriga. I vår jakt på ”det goda livet”  
 har vi tillåtit orättvisor och ignorerat de   
 förtrycktas rop. I vår strävan efter nöjen och   
 profit har vi skadat marken och förgiftat vattnen.  
 Vi har slösat bort jordens gåvor på teknik som  
 fördärvar. Förbarma dig över oss, Gud, och hjälp  
 oss att tillsammans med allt skapat leva det över 
 flödande liv som Jesus Kristus, den uppståndne,  
 vill ge.

Allen Brimer, gudstjänstmaterial från Web of Creation 

Drama om skapelsen 
På globala veckans hemsida finns en dramatext om 
skapelsen som kan användas som del i gudstjänsten.

Illustration: Susanne Engman/IKON
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Förlåtelseord

Ledare  Jesus Kristus helar alla våra brister.
  Gud, den barmhärtige,
  Fadern, Sonen och den heliga Anden
  förlåter och förnyar oss.
Alla  Amen.

 Gudstjänstbok för Kristna riksmötet i Linköping 1999 

Sång  Halleluja

Bildspel om skapelsen
När orden inte räcker till för att beskriva skapelsens 
skönhet eller Skaparens storhet kan bilder vara till en hjälp. 
På www.skr.org/globalaveckan finns ett bildspel med 
bibelverser som kan användas i gudstjänster eller andakter. 
Låt bilderna rulla under nattvarden, lovsången eller som en 
inledning. 

Den 1-12 december hålls nästa stora internationella 
klimatmöte i Poznan, Polen. Politiska ledare från hela 
världen träffas då för att diskutera ett nytt klimatavtal. 
Det nya avtalet ska ange hur alla länder, utifrån sina 
olika förutsättningar, ska bidra till en gemensam 
lösning på klimatkrisen. 

Förbön

Gud, du har skapat kosmos och verkar alltjämt i din 
skapelse. 
Du gav oss uppdraget att förvalta jorden. 
Du utrustade oss med förmågan att tänka och planera. 
Du gav oss händer till arbete och hantverk. 

Vi har svikit dig och använt våra resurser till att 
förstöra din skapelse. 
Förlåt oss och hjälp oss att använda vårt tänkande 
liksom våra händers arbete till att skydda och stödja 
din skapelse. 

Vi ber för de politiska ledare som snart möts i FN:s 
klimatkonvention i Poznan, Polen. 
Var närvarande i förhandlingarna genom din skapande 
Ande. 
Hjälp dem som förhandlar att se möjligheter till samarbete 
så att de politiska lösningarna blir långsiktiga 
och öppnar möjligheter till ett gott liv för kommande 
generationer. 

Vi ber att besluten i Poznan skall bidra till att klimatför-
ändringarna hejdas 
och att åtgärderna som planeras fördelas på ett sådant sätt 
att de fattiga länderna inte nekas rätten till utveckling. 

Vi ber att Du skall ge beslutsfattarna mod och fantasi att se 
vägar framåt 
så att de kan ingjuta hopp i oss alla om en gemensam 
lösning på klimatkrisen. 

Förbön för klimatförhandlingar
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Trosbekräftelse

Ledare  Det är inte sant att människan är utlämnad åt   
 ödets makter eller åt ett liv utan mening och   
 innehåll.
Alla  Detta är sant: Så älskade Gud världen, att han gav  
 den sin ende son, för att de som tror på honom  
 inte skall gå under, utan ha evigt liv.
Ledare   Det är inte sant att vi måste acceptera omänsklighet  
 och diskriminering, hunger och fattigdom, död och  
 undergång.
Alla   Detta är sant: Jesus säger: Jag har kommit för att  
 de skall ha liv, och liv i överflöd.
Ledare   Det är inte sant att våld och hat skall ha sista ordet,  

 
 och att krig och förstörelse har kommit för att   
 stanna.
Alla   Detta är sant: Jesus säger: Så som jag har älskat  
 er skall ni också älska varandra. Ingen har större  
 kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
Ledare   Det är inte sant att vi skall behöva vara fångar hos  
 ondskans makter, som traktar efter att styra   
 världen. Detta är sant:
Alla  Jesus säger: Åt mig har getts all makt i himlen  
 och på jorden… och jag är med er alla dagar till  
 tidens slut.

Ur djupen ropar vi, Sveriges Kristna Råd 2003

Foto: Jim Elfström/IKON
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Hoppets ord

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första 
himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte 
mer.
Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner 
ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för 
sin man
Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds 
tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, 
och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem,
och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall 
inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen 
smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”
Och han som satt på tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt.” 
Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Upp 21:1-5

Avslutningsord

Ledare  Från den plats där vi är till den plats du behöver oss
Alla Jesus, visa oss vägen
Ledare Från tryggheten i det välbekanta till äventyret i det  

 nya du vill visa oss
Alla Jesus, visa oss vägen
Ledare  Så att världen och allt den rymmer kan förändras  

 och börja anta formen av ditt rike

Alla Jesus, visa oss vägen
Ledare Eftersom något gott är förberett för dem som   

 älskar Gud
Alla  Jesus, visa oss vägen
Ledare Gör din kyrka, och oss som är delar av den, till ett  

 hoppets tecken
Alla  Och låt ditt rike växa inom oss, genom oss och  
 när så krävs – oberoende av oss. 
 Amen

Den genomskinliga platsen, Verbum 2002

Överlåtelse – Trohetslöfte   

(sjunges eller uttalas)

Alla  Här är jag, Herre
  rotad på jorden
  öppen mot himlen
  redo att stå till din tjänst         
               Psalmer i 2000 talet, nr 808

Välsignelsen (sjunges)

Må din väg gå dig till mötes och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen, må Gud hålla, hålla dig i sin hand.         

Psalmer och sånger 845,  

Den svenska psalmboken  730

eller

Må friden från jorden följa dig, må himlarna ge dig frid.
Må flodernas frid bevara dig, må havsdjupen ge dig frid.
Stor frid omsluter dig. Guds frid växer inom dig.         

Psalmer och sånger 846,  

Den svenska psalmboken  731

STATIONSVANDRING
På vår hemsida finns en stationsvandring från 2007. Genom 
stationsvandringen ges gudstjänstbesökarna möjlighet att i 
stillhet reflektera över Guds skapelse.
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Psalmförslag

Inledning
Sjung till Guds ära  – Psalm 801 i Psalmer i 2000-talet
(Kathy Galloway, Iona) 
Sjung med glädje – Psalm 918 i Psalmer i 2000-talet      
( John Bell, Iona)
Tack gode Gud för allt – Psalm 23  i Psalmer och Sånger 
och Den svenska Psalmboken

Kör
Halleluja – Psalm 856  i Psalmer och Sånger, 707 i Den 
svenska psalmboken

Bönesång
Guds värld är en skimrande gåva – Psalm 287 i Psalmer och 
Sånger och i Den svenska psalmboken

Avslutning    
Här är jag, Herre – Psalm 808  i Psalmer och Sånger, nr 70  
i Kärnord, Margareta Melin
Må din väg gå dig till mötes – Psalm 845  i Psalmer och 
Sånger, 730  i Den svenska psalmboken   
Må friden från jorden följa dig – Psalm 846 i Psalmer och 
Sånger, 731 i Den svenska psalmboken   

Bibeltexter

1 Mos 1:1-1 Mos 2:4a – Gud skapar världen
Jes 41:17-20  – De fattiga och svaga söker vatten
Job 38: 4-10  – Var var du när jag lade jordens grund?
Ps 85:9-4   – . . .fred och rättvisa omfamnar varandra. . .
Vis 2:6-10 – De ogudaktiga talar
Luk 6:20-26   – Saligprisningar och verop
Rom 8:18-27  – Vi vet att hela skapelsen ropar
Rom 12:9-.18 – Er kärlek ska vara uppriktig
Kol 1:15-20   – . . .i honom skapades allt. . .

Skapa själv!
Ta tillfället i akt att skapa något eget. Utgå från årets 
tema eller bibelverserna i materialet och försök ge form åt 
orden. Använd sedan resultatet i gudstjänsten eller i en 
avslutande andakt. Här är några förslag som fungerar i 
såväl ungdomsgrupper som träffar för daglediga.

Fotomaraton
Dela upp gruppen i lag och se till alla lag har en kamera. 
Fördela bibelverser mellan lagen och bestäm sluttid. 
Lagen ska lämna in ett foto per vers som kan sättas upp 
i kyrkorummet eller användas som bildspel i gudstjäns-
ten. Gruppen kan få allt från en timma till en vecka på 
sig beroende på hur ambitiös man vill vara.

Måla
Ta fram penslar, färger och locka fram 
gruppens kreativitet. Gör det förutsätt-
ningslöst eller bjud in någon som lära ut 
grundtekniker. Ordna vernissage på 
kyrktorget och auktionera ut tavlorna 
till förmån för ett miljöprojekt.

Återvinningskonst
Skapa något av det vi annars slänger. Äggkartonger, 
konservburkar eller en trasig mikro kan bli genuin 
konst. Se till att allt är rent och använd limpistol, 
ståltråd och silvertejp. Glöm inte bort att sopsortera  
om ni monterar ner konstverken.
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Handbok i hållbar energi-
användning för kyrkan 
(2008) av Tor Broström, Marie 
Hård, Dan Melander m.fl . Pris: 
290 kr www.verbum.se 

Jorden vi ärvde – om 
klimat, konsumtion och 
livsval (2008) 
med bl a. Jonas 
Gardell, Lasse 
Berg och 
Maria Küchen. 
Pris: ca 290 kr. 
www.
ordfront.se

Moder Jord i klimakteriet 
– kvinnor om överlevna-
dens villkor (2008) En 
antologi med texter av 10 
kvinnor. www.arcusforlag.se 

Jorden och själens överlev-
nad (2008) av Stefan Edman 
och Martin Lönnebo.
Pris: 140 kr. www.cordia.se

Matsmart – på spaning 
efter nya goda trender 
(2008) av Stefan Edman, Bo 
Thunberg och Jan Töve. Pris: 
ca 260 kr. www.libris.se 

En skapelsevänlig försam-
ling (2008) ett dialogmaterial 

av Elin Davidsson. Beställs 
gratis från svealand@bilda.nu 

Skapelsetid – handbok för 
Svenska kyrkans arbete 
för en hållbar utveckling
Till boken fi nns två komplet-
terande häften: Svenska 
kyrkans miljödiplomering samt 
Den goda arbetsplatsen. 
Pris: Skapelsetid 140 kr + 
porto. Häftena 115 kr/st + 
porto. service@sensus.se

Rätt vist – hur i hela 
världen ska man leva? 
(2007) av Karin Cedersjö.
Pris: 154 kr. www.verbum.se

Förundran – tankar om 
vår stund på jorden (2007) 
– av Stefan Edman. 
Pris: 165kr. www.verbum.se

Den genomskinliga 
platsen – Ett idématerial 
kring gudstjänst (2007) av 
Victoria Rudebark och Leif 
Nahnfeldt. Pris 193kr. 
www.verbum.se

Var dag och natt – keltiska 
böner från Iona av JP 
Newell, övers Tomas Boström.
Pris: 115 kr. www.verbum.se

Mer material

Böcker & skrifter
www.svenskakyrkan.se/
hallbarutveckling
Här fi nns information om 
energiomställning, miljödiplo-
mering och klimaträttvisa.
Redskap för ideellas arbete 
med julkampanjen 2008 och 
fastekampanjen 2009 som har 
klimatfokus fi nns under www.
svenskakyrkan.se/kampanj/
engagerad
Stöd och hjälp för politiskt 
påverkansarbete fi nns under 
www.svenskakyrkan.se/agera 

www.svenskakyrkansunga.
se/globalt 
Här fi nns information om 
SKUs kampanj om klimatför-
ändringar med aktivitets- och 
påverkansförslag. 

www.etikochenergi.se
Här fi nns information om hur 
man som kyrka/församling kan 
genomföra energiomställning-
ar för att minska sina 
koldioxidutsläpp.

www.snf.se
Svenska naturskyddsfören-
ingen är en ideell miljöorgani-
sation. Här kan man hitta 
information om de fl esta miljö 
och klimatrelaterade frågor.

www.miljomataren.
konsumentverket.se
Ett livsstilstest på Konsument-
verkets hemsida.

www.naturvardsverket.se
Här fi nns fakta och tips på vad 
du kan göra för att minska din 
klimatpåverkan. 

www.earthday.net/
Footprint
Se hur många jordklot som 
behövs om alla levde som du 
genom att mäta dina ekolo-
giska fotspår.

www.ecen.org
Europeiskt kristet miljönät-
verk – här fi nns förslag på 
gudstjänstmaterial, politiskt 
påverkansarbete mm.

www.operationnoah.org
Brittisk klimatkampanj där 
kyrkorna är drivande. Här 
fi nns uttalanden från religiösa 
ledare, kampanjmaterial, 
påverkansarbete mm. 

http://www.iona.org.uk/
En ekumenisk kristen 
kommunitet som startade 
1938. Arbetar framför allt för 
ökad ekumenik, fred och 
rättvisa.

Hemsidor
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Inspirationsmaterial till Kyrkornas globala vecka 2008. 

Under temat Skapelsefeber – klimat och fred tar vi upp frågor om skapelse, fred och försoning. 

Häftet ger fördjupning, tips och idéer till aktiviteter och gudstjänster.


