
Motion till Immanuelskyrkans årsmöte 2022  

Grön kyrka är ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar 
värld.  

På deras hemsida kan man läsa: I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och 
hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld.  

Vidare kan man läsa om att nätverket är under uppbyggnad och Sveriges Kristna Råd rekommenderar 
kyrkor och församlingar till ett engagemang i Grön kyrka. Det är ett ekumeniskt arbete som drivs av 
Equmeniakyrkan. Tack vare ett stöd från Svenska Missionsrådet har Equmeniakyrkan fått möjlighet 
att ta ett större grepp kring arbetet med Agenda2030 och de globala hållbarhetsmålen. De globala 
hållbarhetsmålen har antagits av FN och utgör målet för arbetet med en bättre och hållbar värld. 
Bland målen hittar vi t ex Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringar”, mål 7 ”Hållbar energi till alla”, mål 
11 ”Hållbara städer och samhällen” och mål 12 ”Hållbar konsumtion”. Grön kyrka stödjer 
församlingarna att bidra till dessa globala hållbarhetsmål.  

Beslutet att bli en Grön kyrka, innebär att församlingen ska:  

• Be för andra Gröna kyrkor i deras arbete. 	
• Regelbundet hålla sig uppdaterade om vad som händer på gronkyrka.se och i nyhetsbreven 

som skickas ut. 	
• Konkretisera sitt engagemang för miljö och klimat genom aktiv handling eller beslut. 	
• Vilja ta ytterligare steg i församlingens arbete med miljö och klimat inom de områden som 

ligger församlingen närmast. 	
• Arrangera eller delta i de nätverksträffar som arrangeras i dess närhet. 	
• På olika vis och efter församlingens förutsättningar agera för bättre miljö och klimat i sitt 

närområde. 
Mer finns att läsa på: https://gronkyrka.se/ 	

Vi i Immanuelskyrkans Miljö-grupp motionerar till årsmötet att Immanuelskyrkans församling skall 
anmäla sig och bli en del av Grön kyrka. 	

13 mars 2022 
Anki Hansson, Christina Eriksson, Sten Stenbeck, Anders Berndes 

 
 
 
SVAR : Motion om Grön kyrka 
 
Styrelsen tackar för motionen om Grön kyrka. En motion som styrelsen finner ligger helt i linje med 
Equmeniakyrkans utlysande av klimatnödläge. Klimatfrågan behöver finnas med som en självklar 
del i såväl församlingens arbete som i församlingens bolag. Grön kyrka är en nystartad 
organisation och styrelsen anser det värdefullt att Immanuelskyrkan finns med som en aktiv part. Att 
organisationen är ekumeniskt är ytterligare ett viktigt argument att gå med.  
 
Förslag till beslut:  
Styrelsen föreslår att församlingen beslutar att Immanuelskyrkan går med i organisationen Grön 
kyrka och att ge församlingens miljö- och rättvisegrupp i uppdrag att vara församlingens kontakt 
gentemot Grön kyrka.  


