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När Equmeniakyrkans kyrko-
konferens förra året beslutade 
att utlysa klimatnödläge gjordes 
det tydligt att detta också skulle 
resultera i handling. Även om en 
omställning för en hel kyrka är en 
omfattande process så har redan 
steg tagits för att bli mer klimats-
mart. 

En viktig person i det arbetet är 
Henric Götefelt, som är projekt-
ledare för klimatnödläget och för 
Grön kyrka inom Equmeniakyr-
kan.

Han berättar för Sändaren att 
man just nu kartlägger samfun-
dets nationella och regionala ut-
släpp, och rapporten om dessa 
presenteras i januari 2023. I ana-
lysen tittar man bland annat på 
vilket klimatavtryck som konfe-
renser, trycksaker och uppvärm-
ning gör.

– Det vi kan se utifrån siffror-
na är att resandet är den stora ut-

Equmeniakyrkans klimat
nödläge ska inte stanna vid 
ord. Ett första steg är en 
verktygslåda som nu ska 
inspirera församlingarna 
till kreativa satsningar.

släppsposten, vilket var ganska 
förväntat, säger han till Sändaren.

HAN BETONAR att även om resan-
det medför utsläpp så innebär 
det inte att kyrkans anställda ska 
sluta att resa, varken inom Sveri-
ge eller till systerkyrkorna utom-
lands.

– Vi kan inte landa i att nu ska 
vi inte hälsa på församlingarna. 
Det handlar i stället om hur vi kan 
resa smartare och ibland finna al-
ternativ till att resa, säger han.

Även om nationell och regional 
nivå lyckas minska sina utsläpp 
så är det ändå inte den största in-
satsen som Equmeniakyrkan kan 
göra. Det skulle få en än större 
påverkan på klimatet om försam-
lingar och enskilda medlemmar 
inspireras att gå i samma rikt-
ning.

– Många av förändringarna 
behöver göras på samhällsnivå, 
men också i medlemmarnas var-
dag. När vanor ändras så föränd-
ras en kultur, säger han.

Equmeniakyrkan har nu lan-
serat en verktygslåda på sin hem-
sida som ska hjälpa till i den om-
ställningen. Där finns en rad tips 

Klimatnödläget får konsekvenser 
– mindre resande, mera delande

på hur församlingarna kan gå till 
väga. Här ges bland annat förslag 
på att arrangera klädbyten i kyr-
kan eller hur en församling kan 
skapa ett mer hållbart kyrkfika. 
Församlingar välkomnas att bi-
dra med fler tips och idéer. 

HENRIC GÖTEFELT lyfter gärna fram 
en delatjänst, som ursprungligen 
togs fram av den ekumeniska rö-
relsen God jord. Den gör det möj-
ligt att dela ägodelar med flera, 
till exempel verktyg och fordon.

EQUMENIAKYRKAN

Henric Götefelt upplever att det 
finns ett brett engagemang för 
frågorna i kyrkan.  
 FOTO: EQUMENIAKYRKAN

– När vi lanserade den tjäns-
ten så var söndagens episteltext 
om hur man i den första kyrkan 
delade allt. En pastor hörde av 
sig och sa att denna tjänst var ett 
verkligt bönesvar, säger Henric 
Götefelt.

Han tycker att responsen från 
församlingarna har varit mycket 
positiv. På nationell nivå försöker 
de att lyssna in vilket stöd som 
församlingarna efterfrågar.

– Jag upplever att det finns ett 
brett engagemang på olika plat-
ser.

EQUMENIAKYRKAN HAR också ett 
mål att utveckla klimatarbetet i 
samverkan med systerkyrkorna 
i andra delar av världen. I både 
Kongo-Brazzaville och Kongo-
Kinshasa finns intresse för miljö-
satsningarna. Och i arbetet med 
att fördjupa sig i ekoteologi har 
man kontakt med en sydameri-
kansk pastorsutbildning, där det 
redan ingår i kursplanen.

– Det är intressant att arbeta 
med frågor där vi har mycket att 
lära av systerkyrkorna, säger han.

JONATAN SVERKER

Många av föränd-
ringarna behöver 
göras på samhälls-
nivå, men också 
i medlemmarnas 
vardag. När vanor 
ändras så förändras 
en kultur.
Henric Götefelt,  projektledare 
för Equmeniakyrkans 
 klimatnödläge och Grön 
kyrka-engagemang
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Brukspatron Adamsson var P P Walden - 
ströms debutbok. Detta är den första 
utgåvan som ges ut på modern svenska. 
Rune W Dahlén har ansvarat för bear-
betning, inledning och kommentarer 
och inte minst en biografi över P P 
Waldenström, den första på 80 år. 
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VISIONÄR. Ekologen och grundaren av End Ecocide Sweden, Pella 
Thiel, tilldeleas 2023 års Martin Luther King-pris.

”Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt out-
tröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet. 
Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska 
mångfalden” skriver prisutdelarna Equmeniakyrkan, Kristna Freds-
rörelsen och Sveriges kristna råd i motiveringen.

End Ecocid arbetar bland annat för att göra storskalig miljöförstö-
relse till ett internationellt brott i klass med folkmord och krigsbrott. 

”Den vision som driver Pella Thiel är en planet där människor och 
natur lever i harmoni och där människans destruktiva roll under an-
tropocen är ett minne blott: ’From harm to harmony!’” skriver pris-
juryn vidare i ett pressmeddelande.

Pella Thiel om att ta emot priset:
– Det är alldeles överväldigande att ta emot ett pris i Martin Luther 

Kings namn. Hans vision om ett värdigare samhälle, där jämlikhet 
och rättvisa råder är mer aktuell än någonsin. I dag behöver drömmen 
även inkludera den levande helhet vi är en del av. Jag önskar att fler 
kan våga drömma så stort.

Priset delas ut den 16 januari 2023 i Norrmalmskyrkan, Stockholm.

Pella Thiel får Martin Luther Kingpriset


