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For: Stab og/eller menighetsråd

Formål: Kartlegge hvordan menigheten kan være en pådriver for 
bærekraft i lokalmiljøet og hvem som er potensielle samarbeids-
partnere

Tidsbruk: 30-60 minutter

Praktiske forberedelser:
Gjøre enkel research på hvilke andre aktører som jobber med 
bærekraftsmålene lokalt hos dere. Kanskje invitere noen til møtet?

SLIK GJØR DU:

INNLEDNING:

1. Innled med å fortelle om bærekraftsmålene generelt. Bruk gjerne innledningen og 
informasjon fra bærekraftsboka.no, og dersom du har gjort research om aktører i 
lokalmiljøet kan du legge fram det også.

• Inviter gjerne noen fra kommunen eller andre aktører i lokalmiljøet som 
arbeider med bærekraftsmålene til møtet. La de fortelle om sitt arbeid.

2. Gå gjennom kartleggingen og idémyldre/kom med forslag under de forskjellige 
spørsmålene. Til slutt kan dere prøve å fylle ut malen.

3. Velg dere et sted å begynne, gjør prioriteringer og lag en framdriftsplan.

Globalt i FN har vi blitt enige om 17 bærekraftsmål vi skal nå innen 2030. Målene 
er verdens arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030.

Dette er ikke mål bare for FN, Stortinget eller kommunen, men også for vårt 
lokalsamfunn, vår menighet og for hver og en av oss. For kirken er engasjement for 
bærekraftsmålene er en måte å realisere det diakonale oppdraget om nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Vi skal nå forsøke å se hvilken rolle vår menighet kan spille i arbeidet med 
bærekraftsmålene i lokalmiljøet, og kartlegge potensielle samarbeidspartnere.

Vi bruker bærekraftsboka.no for å lære mer om målene hvis vi trenger det.



KARTLEGGING:

Drodle fritt:
Identifiser noen områder hvor menigheten kan være en aktiv pådriver for 
bærekraftig utvikling i lokalmiljøet. 

Drodle fritt:
Noen aktiviteter er lette å knytte til ett bestemt mål, mens andre bidrer 
kanskje mot flere samtidig.

Drodle fritt:
Hva har dere sett og fått informasjon om? Kan menigheten bidra på noe vis?

Drodle fritt:
Hvilke andre aktører i lokalmiljøet burde dere samarbeide med om initiativer, 
arrangementer og aktiviteter? Kommunen? idrettslaget? Foreninger?

Drodle fritt:
Ser vi noen områder hvor lokalsamfunnet har utfordringer med bærekraftig
utvikling for folk eller miljø?

1. HVILKE UTFORDRINGER HAR VI I VÅRT LOKALSAMFUNN
MED Å NÅ BÆREKRAFTSMÅLENE?

4. HVILKE INITIATIV FINNES SOM VI KAN STØTTE OPP OM?

5. HVILKE POTENSIELLE SAMARBEIDSPARTENERE HAR VI?

3. HVILKEN ROLLE KAN VI SPILLE I LOKALSAMFUNNET?

2. HVILKE TILTAK ELLER INITIATIV HAR VI ALLEREDE I MENIGHETEN SOM 
KAN KOBLES PÅ ARBEIDET MED BÆREKRAFTSMÅLENE?



MAL: PLAN FOR SAMARBEID
1. HVILKE UTFORDRINGER SER VI?

2. HVILKE EKSISTERENDE INITIATIV KAN KOBLES PÅ BÆREKRAFTSARBEIDET?

5. HVILKE POTENSIELLE SAMARBEIDSPARTENERE HAR VI?

3-4. HVILKEN ROLLE KAN VI SPILLE, OG HVILKE INIATIV KAN VI STØTTE OPP OM?

FORANKRING, TIDSPLAN OG ARBEIDSFORDELING

Bærekraftsboka.no

Konkludér:
Utvalgte satsningsområder i prioritert rekkefølge.

Konkludér:
Utvalgte initiativ i prioritert rekkefølge.

Konkludér:
Utvalgte samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge.

Konkludér:
Utvalgte samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge.

Konkludér:
Hvordan kan vi forankre dette arbeidet best mulig i menighetens planer, strategier og budsjett? 
Hvordan skape bredest mulig eierskap og engasjement? Når og hvordan ser vi for oss å gå fram med 
dette arbeidet? Hva er langsiktig, hva er kortsiktig? Hva er enkeltinitiativ og hva er permanent? Hvem 
gjør hva? Sett oppgavene inn i en tidsplan og fordel ansvar.


