
”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som
människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare”

Equmeniakyrkan - teologisk grund

Hållbarhetspolicy för Equmeniakyrkans församlingar och
equmeniaföreningarna i Örebro

Bakgrund
Som kyrka i vår tid ser vi att hela skapelsen är vävd i ett stycke, vi hör samman i ett större vi.
Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2021 utlyste klimatnödläge. Därför vill Equmeniakyrkans
församlingar samt equmeniaföreningarna i Örebro arbeta för ett gott hållbarhetsarbete och därmed
stärka det kristna hoppet och framtidstron. Med evangeliet som grund vill vi arbeta mot sociala
och ekonomiska orättvisor, klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald.

Vision
Vi vill vara en skapelsevänlig församling, som präglas av en ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar livsstil. Vi arbetar aktivt för att genomföra en klimathållbar omställning i våra liv, kyrkan
och samhället. Vi söker och delar kunskap och goda idéer samt motiverar och inspirerar varandra
och andra att verka för en hållbar och rättvis utveckling.

Temagudstjänster och förbön för hållbarhetsarbetet
Aktiviteter som uppmuntrar till och främjar en hållbar livsstil

Lokaler, transporter, inköp och servering

Pilgrimsvandringar och hälsofrämjande aktiviteter
Att vara en öppen kyrka och främja gemenskap för alla genom sociala insatser
Att bidra till Equmeniakyrkans och Equmenias internationella arbeten

Att inventera, samordna och dela de resurser vi har i församlingarna
Att miljö- och rättviseaspekter finns med i budgetarbete och penningplacering

Samverkan med andra församlingar, organisationer, företagare, politiker, Örebro
Stadsmission, klimatnätverket Örebro, Örebro kristna råd och Grön kyrka

Mål
Att värna om Guds skapelse i förkunnelse och handling, t.ex. genom:

Att väga in miljöhänsyn i alla beslut och allt genomförande av verksamhet, t.ex. gällande:

Att verka för bättre hälsa och ökad rättvisa lokalt och globalt, t.ex. genom: 

Att använda ekonomiska och andra resurser på ett ansvarsfullt sätt, t.ex. genom:

Att söka kontakter och samarbeten för att tillsammans verka för en hållbar miljö och en rättvis
värld, t.ex genom:
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Välkommen till oss!


