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Besteforeldrenes klimaaksjon, Grenland lokallag 

Styrets årsberetning april 2019 til april 2020 

 

På årsmøtet 04.4.2019 ble disse valgt inn i styret: 

- Leder: Brita Helleborg, Porsgrunn (1 år) 

- Styremedlem: Randi Ersnes, Skien (1 år) 

- Styremedlem/ Kasserer: Finn Sigurdson, Skien (ikke på valg) 

- Arbeidsgruppe, alle valgt for 1 år:  
o Inger-Lise Røsche Svennungsen,  
o Kari Vogsland,  
o Lill-Ann Junker Gundersen,  
o Thor Herman Thorsen,  
o Svein Eggen 
o Alfhild Berg Johnsen – koordinator. – 
o Mulighet for komplettering i perioden.  

 

Styret har hatt kombinerte styremøter og møte med arbeidsgruppen etter 

behov, delvis hjemme hos styremedlemmene og på biblioteket i Skien. Det har 

vært mye kontakt på mail og telefon. Tema på styremøtene har vært 

planlegging av aktiviteter. 

Aktiviteter gjennomført i styreperioden: 

1.mai 2018 

BKA gikk i togene i Porsgrunn og Skien under parolen «Barnas Klima vår sak». Vi 

hadde også mange paroler. Flere personer klappet når vi kom, og noen sluttet 

seg til BKA-fanen underveis. 

 

17.mai 2018 

BKA gikk i Borgertoget i Skien. -Initiativ og søknad Susanne Rimestad. BKA ble 

godt mottatt blant tilskuerne, og fikk stedvis applaus. 

 

12 – 15 August: 

BKA Grenland deltok med fem rep. på Arendalsuka,  
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hvor vi også hadde samarbeid med Miljøagentene. 

 

Lørdag 24 August 

BKA deltok sammen med Klimavalgalliansen med stand på et stort torv-arrangement 

 

30-31 August Mersmak 

BKA fikk egen stand på Mersmak hvor det blei hamret sammen ca. 50 

«Humlekasser». Vi fikk god anledning til samtaler med foreldre og andre. BKA 

er invitert til gratis stand på Mersmak også i 2020.  

 

BKA Landsmøte i Oslo 20 - 22 september 2019.  

4 representanter fra BKA Grenland lokallag var tilstede i Oslo. 

 

BKA deltok på åpen dag på Århus gård 28 september 2019.  

Finn Sigurdsen og flere deltok med laging av humlekasser. 

 

1. Desember 2019 
BKA-stand på julemarkedet i Brekkeparken. Initiativ og søknad Susanne 

Rimestad. Utdeling av Klimafestival-flyer, med foreløpig program og BKA 

materiell. 

 

«Klimafestival paragraf 112» i Grenland januar 2020 

For fjerde gang tok BKA Grenland initiativet til Klimafestival, sammen med 

samarbeidspartnerne Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Fagforbundet. 

Kirken var også medvirkende. 

BKA sendte ut mange henvendelser til organisasjoner og institusjoner om å 

delta på Klimafestivalen, januar 2020.  Hadde jevnlig kontakt med de 

interesserte og samlet alle arrangement-opplysninger til et felles 

Klimafestivalprogram. Programmet ble distribuert til alle aktuelle steder. 
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BKA Grenland var arrangør av åpningsarrangementet på Brunosten og 

fylkesordfører i Vestfold og Telemark, Terje Riis Johansen åpnet og fortalte om 

det nye fylkets klimamål.  Presidenten i Røde Kors, Robert Mood holdt et 

engasjert foredrag. Etterfulgt av en interessant dialog mellom dem og publikum i 

salen.  

BKA arrangerte Klimakonsert i Ibsenhuset 

Som tidligere stilte mange kunstnere gratis opp, og lagde en variert og god forestilling 

med musikk -fra rock til viser. Det var dikt, og ikke minst Soul Children, et fint 

barnekor. Så var det sterke appeller fra Miljøagenter som minte oss om vårt ansvar 

for klima og framtida. Samme sted ble det også vist en fin fotoutstilling: Vår 

fantastiske natur. 

Som tidligere har Skien bibliotek hatt flere arrangement, variert i innhold og for 

forskjellige aldersgrupper. Det var diktopplesning, tegnekurs, designkurs og Fiksefest, 

og foredrag. Et av foredragene var: Telemarksstudien og Industrial Green Tech, 

ved Tone Skau Jonassen, nettverksutvikler og prosjektleder, fortalte om 

industrinettverket på Herøya, og arbeidet med å bli verdens første klimapositive 

industriregion. 

 

 

 

Porsgrunn bibliotek,  

Lesestunder for barn med klima-tema -Byttesøndag for leker og bøker  

Bokpraten for voksne, klimarelaterte bøker: Carl Frode Tiller: Begynnelser 

Jostein Gaarder: Anna og Jim Lynch: Når havet stiger. 

 

Den Norske kirke deltok med en Klimagudstjenester i Skien, og en i Porsgrunn 

Torstein Fjeld bidro i Skien, og Susanne Rimestad i Porsgrunn. Familie/ 

temagudstjenesten i Østre Porsgrunn kirke, "En jord for alle". 

BKA og Miljøagentene ble intervjuet. Hele gudstjenesten var relatert til klima og 

miljø. 

 

Skien Misjonskirke hadde klimagudstjeneste 26 januar ved Torstein Fjeld. 

 

Grenland Kirkeakademi hadde møte om «Faste», sett i vår tids perspektiv med 

klima, forbruk og rettferdighets-utfordringer. 

Du Verden har hatt et omfattende program for skoler, hele januar: -Perspektiver 

på plast -Hva er drivhuseffekter? -Solcelle.-CO2-lagring i bergarter. -Noen 

konsekvenser av økt drivhuseffekt. Lørdag og søndag var det Humlekasseverksted. 

Det var matsvinnkurs sammen med Miljøagentene, som også var aktive 

samarbeidspartnere med Ælvespeilet. 
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Human Etisk Forbund tok initiativ til et møte i samarbeid med Samarbeidsrådet for 

tros og livssynssamfunn STL. Det var innledninger fra Den Norske kirke, Den 

katolske kirke og Humanetisk Forbund. Deretter samtaler om klimautfordringen, 

om hva tros/livssynsamfunnene kan gjøre, hver for seg og sammen, nasjonalt og 

internasjonalt? 

Extinction Rebellion holdt to introduksjonsforedrag om sine ikkevoldelige 

aksjonsformer på brunosten. 

BKA arrangerte også en foredragkveld på Gulset Bibliotek, om 

klimautfordringer og løsninger, ved Svein Eggen. Det var 16 fremmøtte. 

 

Februar  2020 

BKA Grenland har jobbet med å tilby skolene i Grenland et klimaforedrag eller 

veiledning i klimarelaterte oppgaver. Dette tilpasses aldersnivå og ønsker som 

de enkelte skolene/klassene måtte ha. Foredragsholder er vårt medlem i 

arbeidsgruppen Svein Eggen. 

 

8 mars 2020 

BKA deltok i 8 mars toget med en egen parole: Klimakamp er kvinnekamp. 

 

1 April 2020 

BKA Årsmøte 2020 gjennomføres etter et konkret og opplysende 

medlemsmøte om plast på godt og vondt. 

 

Tormod Svartdal og Sissel Solberg fra Naturvernforbundet i Telemark holder et 

foredrag klokken 18 onsdag den 1. april 2020. 

De vil snakke om plast på godt og vondt. Plast er ikke bare bra, eller bare dårlig, 

men med kunnskap kan vi håndtere det på en måte som er til det beste for oss 

alle.  Det er fokus på hva som er fakta, hva som er problemet og hva vi kan 

gjøre med det.  Når det avdekkes ny kunnskap er det mulig å tenke på nytt. 

 

 Det blir anledning til å stille spørsmål underveis 
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Medlemmer 

Antall medlemmer 

Det var 90 på medlemslisten til BKA Grenland lokallag 6 mars 2020 

 

 

Skien og Porsgrunn, 13.03.19 

Styret i BKA, Grenland lokallag 

 


