Globala veckans tipspromenad
Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och
klimatet.
Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både lättsamt
och intresseväckande sätt visar tipspromenaden i år på kopplingen mellan klimat, rättvisa
och vår egen roll.
Tipspromenaden är gjord så att vuxna och barn ska kunna gå tillsammans, och frågorna
har varierande svårighetsgrad. Tipspromenaden kan användas för alla typer av grupper i
kyrkan: vid kyrkkaffet, för pensionärsgrupper, i scoutgruppen eller för konﬁrmander. Den
passar också bra vid torgaktiviteter eller liknande i det lokala samhället. En tipspromenad fungerar också utmärkt som underlag för fortsatta samtal.
På www.skr.org/globalaveckan kan du ladda ner frågorna i färdig tipspromenadform.
Det går också att ringa och beställa dem för 20 kr plus porto på telefon 08-453 68 14.
Ett bra tips är att köpa choklad, kaffe eller fotbollar från Rättvisemärkt som priser (ﬁnns
att köpa i närmaste världsbutik eller beställa via www.sackeus.se).
Tipspromenaden är konstruerad av Mattias Walan.
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Fråga 1
I Skapelseberättelsen skapade Gud människorna allra
sist. Vad sa han åt dem göra med resten av skapelsen?
1.
X.
2.

Utnyttja den
Råda över den
Tjäna så mycket pengar på den som möjligt

Tips:
Se till att du återanvänder och sopsorterar så mycket
som möjligt. Då spar du energi och naturen mår bättre.
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Fråga 2
Bilar, fabriker och kraftverk ger avgaser som är en av de
största orsakerna till klimatförändringarna.
Vad heter gasen de släpper ut?
1.
X.
2.

Helium
Butan
Koldioxid

Tips:
Använd bilen så lite du kan.
Gå, cykla eller ta tåget istället!
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Fråga 3
Utan träd och växter klarar vi oss inte. Vi behöver
nämligen något som de ”andas” ut. Vad är det?
1.
X.
2.

Syre
Väldoft
Energi

Tips:
Mycket gröna växter inne ger bra luft. Trädplantering är
ett annat sätt att hjälpa till med luftreningen.
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Fråga 4
Klimatet blir allt varmare på jorden.
”……..effekten ökar”. Vad kallas detta för?
1.
X.
2.

Trädgårdsmästareffekten
Växthuseffekten
Martin Timell-effekten

Tips:
Skruva ner temperaturen inomhus så sparar du både
energi och pengar.
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Fråga 5
Det är ont om sötvatten på jorden. Vi behöver spara på
det och se till att alla på jorden får rent vatten.
En indier gör av med cirka 20 liter vatten per dag. Hur
mycket gör en svensk av med? (tvätt, disk, matlagning,
toalett mm)
1.
X.
2.

Ca 40 liter
Ca 100 liter
Ca 200 liter

Tips:
Spara på vattnet. Stäng av kranen när du borstar
tänderna, duscha istället för att bada, tvätta med full
maskin.
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Fråga 6
Vilket märke betyder att maten är odlad på ett
miljövänligt sätt?

1.

X.

2.

Tips:
Handla miljö- och rättvisemärkta varor, det gynnar
naturen och dem som producerat varan. Hittar du inga i
affären – be dem ta hem sådana varor.
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Fråga 7
Vi i Norden har ett behagligt klimat, mycket tack vare en
varm vattenström i Atlanten.
Vad heter den?
1.
X.
2.

Tennisströmmen
Golfströmmen
Curlingströmmen

Tips:
Varför köpa kolsyrat vatten, som bara kostar pengar och
en massa transportavgaser? Gott vatten har du i kranen
och bubblor kan du göra med ett sugrör :)
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Fråga 8
Hur mycket längre håller en lågenergilampa än en
vanlig glödlampa?
1.
X.
2.

8-10 gånger längre
Dubbelt så länge
Ja, tappar man den i ett stengolv håller den inte
alls längre!

Tips:
Släck ljuset i de rum du inte är i, och byt till lågenergilampor – det tjänar både du och klimatet på.
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Fråga 9
Vi i den rika delen av världen har ett större ansvar att
göra något åt klimatförändringarna. Vi i den rikaste
femtedelen av världens befolkning gör nämligen av
med 58 % av all energi och äger……
1.
x.
2.

64 % av alla bilar
87 % av alla bilar
95 % av alla bilar

Tips:
Leta efter olika lavar i naturen. De ﬁnns nämligen bara
där det ﬁnns bra luft.

TIPSPROMENAD

Fråga 10
Klimatförändringarna drabbar tyvärr ofta fattiga länder
med mycket folk.
Vad heter det mest tätbefolkade landet i världen?
1.
X.
2.

USA
Kina
Bangladesh

Tips:
Håll med om att vi egentligen har alldeles för mycket
prylar. Nästa gång någon fyller år – ge bort en
upplevelse istället!
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Fråga 11
Världen är tyvärr orättvis. En del har gott om mat, andra
svälter. Jesus lärde oss i bönen Vår Fader (eller Herrens
bön) att be om tillräckligt med mat, men samtidigt att
inte ha i överﬂöd.
Hur lyder den senaste versionen av den raden i Herrens
bön/Vår fader?
1.
X.
2.

Ge oss idag det bröd vi behöver
Ge oss vår del av jordens mat
Giv oss idag vårt dagliga bröd

Tips:
Det ﬁnns ﬂera kyrkliga organisationer som jobbar med
att bekämpa fattigdomen. Ta reda på mer vad de gör
och hjälp dem att hjälpa du också.
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Fråga 12
Det är bra att köpa mat som är producerad i närheten.
Varför?
1.
X.
2.

Det innebär lite transport och därmed lite avgaser
Den maten smakar hemlagad
Maten är alltid dagsfärsk

Tips:
Prata med andra om tipspromenaden och det du kan
göra för klimatet. Att sprida goda idéer hör till det bästa
vi kan göra.
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