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  Ledordet för Midsommardagen är Skapelsen 

  Den liturgiska färgen är grön !         
  Jag är klädd i grönt ! Jag talar för Naturskyddsföreningen i  

  Borlänge och vill tacka för de kollekter som har tillfallit föreningen 

  under ett antal år ! Stort tack !  

  Vi har förmånen att även i år bli tilldelade kollekten på midsommar-
  dagen.  

     

  Varför ?  

  Jordklotets resurser förvaltas dåligt, överutnyttjas !  

  Mark,hav och luft förgiftas. Utsläpp till atmosfären åstadkommer 
  klimatförändringar som torka och översvämmningar. Människor 
  drabbas !  

  Det får inte bli ett distansproblem- något som händer långt borta, 
  någon gång i framtiden !  
   
  Vi kan tillsammans ändra på det ! 

  Vi har alla och envar ett ansvar för att förvalta klotets resurser –  

 att skapa hållbarhet i vår livsstil. Hållbart innebär att inte tära på 

 resurserna- dom skall räcka för alltid !  

  Vårt livsutrymme är begränsat ! 

   – Vi blir fler som alla skall ha ett drägligt liv !  
  Så är det inte idag som vi vet !  
   
  Därför vill Naturskyddsföreningen  sprida kunskap, skapa lösningar, 
  kartlägga miljöhot och påverka samhället – samhället som är vi alla- 
  till ett hållbart samhälle !  
  För att kunna det är det nödvändigt att skapa och bevara känslan  



  för naturen i alla dess delar.  
   
  I psalmförslag till Midsommardagen lovsjunges—den ljuva sommar 
  tid, grönskans rika dräkt, berg och dal, strand och vatten, skogar, 
  fågelsång och jordens gröda !  
  Låt oss inte bara lovsjunga—utan också vårda dessa gåvor som är 
  en förutsättning för vårt liv på jorden !  
   
  Svenska kyrkans biskopar tillsammans med Naturskyddsföreningen  
  och andra har vid flera tillfällen uppmanat församlingar och stift 
  att arbeta för en hållbar livsstil och samtidigt visa en teologisk syn 
  på Skapelsen. 
  I den  andan vill även vi på det lokala planet arbeta för ett hållbart  
  liv för alla på jorden. 
                   - Vi har återkommande aktiviteter som miljövänliga veckan där Du   
  som konsument lär dig att konsumera klokt och riktigt och samtidigt 
  påverka handeln. 

- Besök i naturen med skilda teman efter årstid. 
- Föredrag i skilda ämnen. 
 
Ur Psaltaren 24:1 
Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor  
I den. 
 
Det är tryggt att veta att Skaparen inte tagit sin hand ifrån jorden, 
trots att vi har vanskött den så.  
Men detta måste också utmana oss att vårda skapelsen på större 
allvar.  
Man hanterar inte Guds egendom hur som helst ! 
 
Med dessa ord vill jag stimulera till handling—att med mod och 
kraft ta ansvar för framtiden !    
     
    
 

 
   

   

                                           


