
När Västermalms församling bildades 2014 
var det självklart att församlingen skulle jobba 
strukturerat med miljöfrågor. Tanken är att 
vi alla ska försöka ta steg i rätt riktning, göra 
allt vi kan för att förvalta vår jord på ett klokt 
sätt, för kommande generationer. 
När man genomför ett miljödiplomeringsar-
bete är det flera olika delar av kyrkans liv som 
man går igenom och tänker kring. Vi kommer 
i informationsblad försöka ge exempel på vad 
vi som församling gör och vill göra inom olika 
områden. Här kan du läsa om hur vi tänker 
kring miljöfrågor i gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission m.m.

Västermalms församling vill genom sitt arbete 
bidra till en bättre livsmiljö och förmedla hopp 
till kommande generationer. Detta betyder att 
Svenska kyrkan i Västermalms församling skall 
värna skapelsen.

Ett urval av våra  
DELMÅL:

Delmål 1 Använda druvjuice eller 
ekologiska och/eller fairtrade-
certifierat nattvardsvin och 
ekologiskt bröd vid mässorna. 
Använda ekologiska altarblommor.

Delmål 2 Servera ekologisk, 
faitrademärkt kaffe, te och mjölk.

Delmål 3 Servera säsongsanpassad 
ekologisk och/eller närproducerad 
mat i så stor utsträckning som 
möjligt.

Delmål 4 Arbeta med hållbar 
utveckling i barn och ungdoms-
grupperna.

Delmål 5 Att tydliggöra i 
konfirmandhandlingsplanen hur 
helhetssynen kring sambandet 
mellan kristen tro och hållbar 
utveckling kommer till uttryck.

Delmål 6 Ta fram en resepolicy. 

Delmål 7 Införa källsortering.

Delmål 8 Kommunicera mera om 
hur man på ett enkelt sätt kan bli 
mera klimatsmart.

Delmål 9 Se över tvätt- och 
städprodukter som vi använder.

Delmål 10 Minst två församlings-
kollekter om året ska vara kopp-
lade till ett miljöarbete.

Delmål 11 Vi ska ställa miljökrav 
på kurs och konferensanläggningar 
som vi använder.

Nulägesbeskrivning om Västermalms 
församlings miljöarbete.

KONTAKT
Vill du ha kontakt med någon när det gäller miljödiplomering? 
Kontakta gärna: Marie Lundeborg, Tel: 08-545 70 958
E-post: marie.lundeborg@svenskakyrkan.se

Innan vi blev en församling arbetade de 3 
församlingarna med miljöfrågor på olika sätt. 
Nu berikar vi varandra och jobbar gemensamt 
för att bli klimatsmartare.

I gudstjänsten märks miljöansvaret på lite olika 
sätt. Målet är att våra altarbord ska bli ekolo-
giskt. Exempelvis används ekologiskt gluten-
fria oblater. Vi söker bra alkoholfritt ekologiska 
vin. Ljusen som används på altarborden är 
gjorda av 100% stearin och innehåller inte 
palmolja. Vi strävar efter att i möjligaste mån 
ha ekologiska altarblommor. Vid församlingar-
nas kyrkkaffen är det självklart ekologiskt och 
rättvisemärkt kaffe som serveras. I S:t Görans 
kyrka firas också gudstjänst med fokus på 
miljön några gånger varje år. 

Vi har de senaste åren blivit bättre på att prata 
om miljöfrågan med våra barn och unga. Detta 

resulterade i att vi 2014 samlade in 19 kg 
”burkflärpar” som sedan togs till Thailand för 
att bli benproteser. I S:t Görans arbetslag har 
barngrupperna även sått frön i planteringslå-
dor vid kyrkan. När det gäller församlingens 
diakoni arbetar vi med frågan om hållbart liv. 
Vi ser i vårt arbete att många människor lever 
med stor stress över sin livssituation. Den 
stora frågan blir hur vi ska ”hålla” som männis-
kor. Detta arbete har pågått länge men vi har 
inte tidigare definierat det som ett miljöarbete.

I missionsarbetet är miljöaspekten en viktig del 
i vårt internationella engagemang. Många av 
de projekt som stöds och drivs genom svens-
ka kyrkans internationella arbete handlar om 
hållbar utveckling. På hemmaplan så handlar 
det mer om att sprida hopp i ett samhälle där 
många, framförallt unga människor, drabbats 
av klimatångest.

Västermalms församlings 
arbete med 

MILJÖDIPLOMERING

DEFINITIONEN AV HÅLLBAR UTVECKLING ÄR: 
Att eftersträva en utveckling som tillfredsställer dagens behov, 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Tel till församlingsexpeditionen (vxl): 
08- 650 49 00
E-post: vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se  



Bön för klimatet 
och rättvisan

Gud vi är på vandring mot  
framtiden.
Du är med bland alla de människor
Som redan nu får leva med  
effekterna av klimatförändringen, 
Som påverkas av översvämning-
arna, torkan, svälten…
De som måste fly för att få ett 
hem på jorden. 
Visa oss hur vi kan ta steget  
mot ett nytt sätt att leva.

Gud, vi ser dig i dem som vägrar 
att ge upp, och fortsätter att 
kämpa för sina liv och sin rätt.
Fyll oss med din kraft, så att vi 
aldrig tappar hoppet och själva 
finner vägar till skatten du vill ge. 
Ett Liv i överflöd, för alla.

Vi ber dem som styr i världens 
länder, för FN:s klimatförhandlare  
i Paris vid det stora mötet i  
advent. För vishet och omsorg. 
Och för oss alla, var och en av oss, 
att vi ska värna mänsklighetens 
enda hem, vår förunderliga planet 
Jorden. 

Vi har tro och hopp, Gud. 
Vi vet att i mötet med dig och 
din gränslösa kärlek är ingenting 
omöjligt. Vi tror att vi kan vända 
om innan det gått för långt. 

Sänd oss Gud, att gå de fattiga 
och alla världens barn till mötes 
och agera nu för klimaträttvisa. 
Visa oss hur. 
Var med oss och led oss mot  
målet i din stora barmhärtighet 
och trofasthet.

Amen.

MANIFESTATION på Norra Latin kl 13–15
DEMONSTRATION Startar på Norra Latin kl 15 
och går via city till Mynttorget

TALARE: Anders Wijkman, Annika Jacobson, 
Alva Snis Sigtryggsson, Eva Brunne, Bo Forsberg, 
Svante Axelsson. ARTISTER: Meddelas senare

Manifestationen är en del av globala klimatmanifestationer i 
anslutning till starten av COP 21, FN:s klimatförhandlingar i Paris. 
Miljontals människor demonstrerar världen över den 29 november, 
för ett hållbart och rättvist klimatavtal. Gör det du också!  

TILLSAMMANS FÖR 

KLIMATET
STOCKHOLM 29/11

www.klimatsverige.se
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L J U S 
med  
klimat-
show
Musikern, artisten och 
koldioxidbantaren 
Staffan Lindberg.
Hundramannakör, 
ledare Sanna Rogberg. 
Lars Dahlbäck bas, Micke 
Ajax slagverk.
Lör 21/11 16.00 och 
18.00. S:t Görans kyrka.
Entré: 50 kr, som tillfal-
ler Svenska kyrkans 
internationella arbete 
för hållbar utveckling i 
Tanzania och Etiopien. 
Ungdom t.o.m. 18  år 
FRI ENTRÉ.

FÖLJ MED!

Hundramannakör  
med musikern och koldioxidbantaren 

Staffan Lindberg
Lars Dahlbäck bas   Micke Ajax slagverk 

Sanna Rogberg Hansson dirigent

ljus

  Biljetter finns att köpa i kyrkan 1 tim före konserterna • Ungdom tom 18 år fri entré 
Entréintäkter går till Svenska kyrkans internationella arbete för hållbar utveckling i Tanzania och Etiopien

med klimatshow!

För sjätte året!

21 november kl 16 & 18 • s:t görans kyrka • entré 50 kr

S:t Görans kyrka, Welanders väg 2
facebook.com/sanktgoranskyrka
svenskakyrkan.se/vastermalm

Jag lyssnade på Morgonekot i P1 i höstas. 
Där sade man att forskare räknat ut, att om 
alla människor i världen levde som svenskar 
skulle vi behöva 3,7 jordklot. Och det var 
vår konsumtion som tärde så pass på jordens 
resurser. Vi hade klättrat från 15:e till 13:e 
plats på topplistan och framför oss hade vi 
länder som Luxemburg, Förenade Arabemi-
raten och USA. Alltså skitrika länder. Det man 
inte berättade var att vi har bara ett jordklot. 
Det var underförstått. Senare i sändningen 
kom Ekonomiekot. Där berättade man istället 
att det är den svenska inhemska konsumtio-
nen som räddar tillväxten och därmed svensk 
ekonomi från total kollaps. Och plötsligt finner 

jag mig stående på MediaMarkt framför en 
42-tums HD plasmateve med HDMI-ingång 
och tänker att: om jag inte köper den här teven 
så går MediaMarkt i konkurs, personalen blir 
arbetslös, skatteintäkterna minskar och vi får 
inte in pengar till vård, skola, omsorg. Och i 
förlängningen brakar börsen ihop. Och det är 
på börsen jag har mina pensionspengar.

Pension eller planet? Ja, det finns de som krång-
lar sig ur dilemmat och flyttar ut i finnmarkerna, 
flätar sitt skägg, slungar sin egen yoghurt, tovar 
sin müsli, lever med fyra getter, spelar tramp-
orgel och läser bondepraktikan. Eller? Kom och 
lyssna på Staffan den 21/11. Se nedan.

Pension eller 
planet? 
Musikern, artisten och koldioxidbantaren 

Staffan Lindberg.
Staffan med jordglob. 
Foto: Görel Byström-Janarv

MISSA INTE!

KONTAKT
Vill du ha kontakt med någon när det gäller miljödiplomering? 
Kontakta gärna: Marie Lundeborg, Tel: 08-545 70 958
E-post: marie.lundeborg@svenskakyrkan.se

Tel till församlingsexpeditionen (vxl): 
08- 650 49 00
E-post: vastermalms.forsamling@svenskakyrkan.se  


