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Vejledning

Tre gode grunde til at blive grøn kirke: 

      Glæde og respekt for Guds skaberværk 
Global retfærdighed 
                    Penge at spare 
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På baggrund af et arbejde med nedenstående tjekliste og tilhørende vejledning fra Grøn Kirke netværket, 
kan jeres kirke - ligesom alle andre kirker i Danmark - lade sig registrere som en Grøn Kirke på hjemmesiden 
www.grønkirke.dk. I vil derefter blive sat på ”Danmarkskortet over grønne kirker og grønne kirkelige organi-
sationer”, og I er dermed tilsluttet netværket af grønne kirker i Danmark.

Som Grøn Kirke er I med til at vise nogle konkrete eksempler på taknemlighed, respekt og omsorg for 
Guds skaberværk. Samtidig kan en større omtanke i forbruget af ressourcer og mindre belastning af omgiv-
elserne givetvis betyde, at I sparer penge, som kan bruges til kirkens liv og vækst. 

Sådan bliVer i Grøn KirKe
Overvej de 48 punkter i menighedsrådet eller kirken, og beslut hvilke I kan og vil påtage jer. Det er en god 
ide at tage de ansatte/relevante frivillige med på råd. Arbejdet med at blive Grøn Kirke kan desuden være 
en god måde at engagere nye mennesker i kirkens aktiviteter – fx personer, der har en relevant faglig ek-
spertise og/eller som brænder for denne sag. 

Kirkerne i Danmark er vidt forskellige, og ingen vil formodentlig finde alle tjeklistens 48 punkter relevante. 
Alligevel håber vi, at kirkerne vil finde tjeklisten inspirerende og relevant at arbejde med.

Betingelserne for at kalde sig Grøn Kirke er: 
 At man kan tilslutte sig mindst 25 af de i alt 48 tiltag, og 
 At man tilslutter sig mindst to tiltag inden for hver af de seks nedenstående kategorier.

Grøn KirKe diPlom
Som Grøn Kirke har I også mulighed for at indgå et samarbejde med Energitjenesten i Danmark om en dipl-
omordning. Gennem en diplomordning kan man trække på Energitjenestens ekspertise, som især gælder 
energibesparelser. På Energitjenestens hjemmeside kan man læse mere om Grøn Kirke Diplom.

GiV oS feedbacK
Arbejdet med Grøn Kirke er i stadig udvikling, og jeres erfaringer og kommentarer til tjeklisten og vejlednin-
gen vil være et meget værdifuldt bidrag til denne proces. Del jeres erfaringer og kommentarer med Danske 
Kirkers Råds Klimagruppe og med andre kirker ved at sende en mail til gronkirke@gronkirke.dk 

Venlig hilsen
Grøn Kirke, Danske Kirkers Råds Klima- og miljøgruppe ı SePTember 2011

        Gør som manGe danske kirker, meniGheder 

                           
        oG kirkeliGe orGanisationer i danmark

    bliv Grønnere! 
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GudSTjeneSTeliV
At afholde en årlig gudstjeneste med skaberværket, klima eller miljø som tema

At afholde eller deltage i en friluftsgudstjeneste mindst en gang om året

At afholde eller deltage i en årlig gudstjeneste med fokus på klima- og miljømæssig retfærdighed

At tænke klima, miljø og retfærdighed med i gudstjenesten, der hvor det er naturligt

At samle ind til støtte af gennemførelsen af kirkelige klima- og miljøprojekter i den tredje verden

informaTion, underViSninG oG diaKoni
At udarbejde en handlingsplan for vores arbejde som Grøn Kirke

At integrere klima, miljø og retfærdighed i kirkens undervisning

At formidle stof om klima, miljø og retfærdighed i kirkebladet, kirkens hjemmeside og andre informationskanaler

At arrangere en temaaften om klima, miljø og retfærdighed

At deltage i indsamlinger til fordel for klima- og miljøprojekter i udviklingslandene

At arrangere loppemarked eller andre indsamlinger til fordel for klima- og miljøprojekter i den tredje verden

KirKenS indKøb oG KirKenS jord
At søge at begrænse kirkens indkøb

Ikke ukritisk at smide brugte ting ud 

At vælge Fairtrade mærkede produkter, når disse findes

At vælge lokalt producerede madvarer, når disse findes

At vælge miljømærkede produkter, når disse findes

At vælge økologiske madvarer, når disse findes

At begrænse brugen af kemikalier i rengøringen ved for eksempel at anvende miljømærkede rengøringsartikler 

At gennemføre miljøvenlige og/eller økologiske forbedringer på kirkens område, såsom haver, nærarealer og 
kirkegården Se Side 5 for uddybninG

At foretage naturpleje som træplantning, sikring af åbne arealer på kirkens jord og/eller sikre økologisk drift af 
kirkens landbrugsjord

At anvende genopladelige batterier og sørge for at disse afleveres på rette sted, når de ikke kan genoplades mere.

At vælge miljøcertificerede, økologiske og/eller Fairtrade leverandører af varer og tjenester, når det er muligt

KirKenS anVendelSe af enerGi
At få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger (kirke, sognegård, præstebolig osv.) 

At prioritere lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi ved indkøb af f.eks. fryser, vaskemaskine, pc og maski-
ner til kirkegården

At købe miljøvenlig energiforsyning

At anvende sparepærer, hvor det er hensigtsmæssigt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

TjeKliSTe

X

X

X

*

*) Genopladelige batterier har ikke styrke nok til de trådløse mikrofoner i kirken.

X

X

X
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1.
a. Urtepotter, plastic, oasis, flamingo, kranse og pynt sorteres

b. Der tages kontakt til blomsterforretninger for at undgå 
 plastic, skumplast, ståltråd o.lign. i buketter og kranse

c. Jord og planter komposteres

d. Lysestumper genbruges

2. 
a. Kunstgødning undgås

b. Naturgødning anvendes i stedet

3. Jorden gives kalk hvert eller hvert andet år

3. 
a. Opsamling af regnvand fx fra tag på graverhus til vanding 

 på kirkegården

4. 
a. Mest muligt græs bliver liggende som ”gødning” for jorden

b. Plæneklipperen indstilles til bioklipning

c. Løv, der fjernes, bliver komposteret

5.
a. Sprøjtemidler anvendes ikke for at fjerne ukrudt

b. VegaNo fra DanSand (et 100% biologisk ukrudts-
 bekæmpelsesmiddel) anvendes

c. Gasbrænder anvendes 

d. Ukrudt fjernes mekanisk (f.eks. med traktorrive på 
 grusveje og gårdspladser

e. Stendiger og kirkegårde gøres til levesteder for sjældne  
planter. Gode råd kan hentes hos Dansk Botanisk Forening

6. 

At slukke lyset i rum, som ikke er i brug

At sænke temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset og kontoret

At overgå til opvarmning, der produceres mest muligt miljø- og klimavenligt, som f.eks. jordvarme, solfanger, 
varmevekslere og fjernvarme

At slukke for pc’en og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug

At anvende elspareskinner, hvor det er en fordel

At fylde opvaskemaskinen, før den sættes i gang

At begrænse brugen af vand, for eksempel ved spareskyl på toilettet og ved at vande mindst muligt

At begrænse brugen af kød – især oksekød

KirKenS TranSPorT
At sikre cykelparkering ved kirken for kirkegængere, frivillige og ansatte

At arrangere fælles transport ved menighedsudflugter

At bruge cyklen, bussen, toget og samkørsel mere og bruge bilen og flyet mindre 

At betale CO2 kompensation ved f.eks. flyrejser

At anskaffe en eller flere tjenestecykler, f.eks. ladcykler til lokal transport for kirkens ansatte og frivillige

behandlinG af KirKenS affald  (reduKTion oG håndTerinG)
At bruge rigtigt service frem for engangsservice

At anvende papir, der er miljøcertificeret og/eller genbrugspapir

At kopiere på begge sider af arket, når det er hensigtsmæssigt

At kompostere organisk affald

At levere papir, glas og metal til genbrug

At levere PVC-plast til miljødeponering 

At levere elektrisk og elektronisk affald til godkendt modtagelse (butik eller miljøstation) eller, hvor det er muligt, 
til en genbrugsordning

At levere kemikalierester samt toner- og printerpatroner til godkendt modtagelse

Ved siden af kirken at opstille indsamlingscontainer(e) fra lokale genbrugsbutikker 

andre ideer

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

X

*
*) Er blevet undersøgt af kirketjeneren - er ikke rentablet.

X

X

X

X

X

X

X

X

*
*) Genbrugsterminalen i Vejle har ingen container til almindeligt papir

X

*
Så vidt muligt bruge elektronisk post og undgå unødige udskrifter på papir...

(f. eks. at udskrive pdf filer for derefter at scanne dem igen for videreforsendelse.)
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1.
a. Urtepotter, plastic, oasis, flamingo, kranse og pynt sorteres

b. Der tages kontakt til blomsterforretninger for at undgå 
 plastic, skumplast, ståltråd o.lign. i buketter og kranse

c. Jord og planter komposteres

d. Lysestumper genbruges

2. 
a. Kunstgødning undgås

b. Naturgødning anvendes i stedet

3. Jorden gives kalk hvert eller hvert andet år

3. 
a. Opsamling af regnvand fx fra tag på graverhus til vanding 

 på kirkegården

4. 
a. Mest muligt græs bliver liggende som ”gødning” for jorden

b. Plæneklipperen indstilles til bioklipning

c. Løv, der fjernes, bliver komposteret

5.
a. Sprøjtemidler anvendes ikke for at fjerne ukrudt

b. VegaNo fra DanSand (et 100% biologisk ukrudts-
 bekæmpelsesmiddel) anvendes

c. Gasbrænder anvendes 

d. Ukrudt fjernes mekanisk (f.eks. med traktorrive på 
 grusveje og gårdspladser

e. Stendiger og kirkegårde gøres til levesteder for sjældne  
planter. Gode råd kan hentes hos Dansk Botanisk Forening

6. 

affaldSSorTerinG
a. Urtepotter, plastik, oasis, flamingo, kranse og pynt sorteres

b. Der tages kontakt til blomsterforretninger for at undgå 
 plastic, skumplast, ståltråd o.lign. i buketter og kranse

c. Jord og planter komposteres

d. Lysestumper genbruges

bruG af GødninG
a. Kunstgødning undgås

b. Naturgødning anvendes i stedet

3. Jorden gives kalk hvert eller hvert andet år

reGnVand
a. Opsamling af regnvand fx fra tag på graverhus til vanding 
 på kirkegården

GræS oG løV
a. Mest muligt græs bliver liggende som ”gødning” for jorden

b. Plæneklipperen indstilles til bioklipning

c. Løv, der fjernes, bliver komposteret

uKrudT oG ViGTiGe PlanTer
a. Sprøjtemidler anvendes ikke for at fjerne ukrudt

b. 100% biologiske ukrudtsbekæmpelsesmidler 
 anvendes(f.eks. VegaNo fra DanSand)

c. Gasbrænder anvendes 

d. Ukrudt fjernes mekanisk (f.eks. med traktorrive på 
 grusveje og gårdspladser).

e. Stendiger og kirkegårde gøres til levesteder for sjældne  
planter. Gode råd kan hentes hos Dansk Botanisk Forening

bruG af maSKiner
a. Det vurderes, om visse arbejder, der udføres af maskiner, 
 er overflødige

b. Der sørges for en god vedligeholdelse af maskinerne – 
 det forlænger levetiden

c. Ved nyanskaffelser tages maskinernes brændstofforbrug 
 i betragtning

         TjeKliSTe Til Grøn KirKe liSTenS PunKT 19
                      at gennemføre miljøvenlige og/eller økologiske forbedringer 
på kirkens områder, såsom haver, nærarealer og kirkegården

STATUS                          VORE TILTAG                   ANSVARLIG 

Når skemaet udfyldes, kan I under 
STATUS beskrive den nuværende situation hos jer, for eksempel: ikke indført / noget gøres (skriv hvad) / indført
VORE TILTAG skriver I, hvad I agter at indføre af forbedringer, og under 
ANSVARLIG skrives, hvem der skal gøre det.

Vi bruger hele lyset Michael Astner

Ja

Ja M. A.

M. A.

Ja M. A.

Korrekt M. A.

Ja M. A.

M. A.Ja

Klart nok M. A.
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GudSTjeneSTeliV (punkt 1-5)

Man kan, som det er tilfældet i mange europæiske kirker, fejre gud-
stjeneste for skaberværket i perioden mellem 1. september og 4. ok-
tober. Fejringen af en gudstjeneste for skaberværket kan visse sted-
er erstatte høstgudstjenesten. Inspiration til sådanne gudstjenester 
kan findes på www.gronkirke.dk/index.php?id=656 

ad 2 Gå gerne sammen med andre menigheder i området om at 
holde en friluftsgudstjeneste.

ad 3 Vedrørende ordet ”retfærdighed”: Miljøproblemerne i verdens 
fattige lande er ofte forårsaget af vores adfærd i den rige del af ver-
den. Derfor er verdens miljøproblemer ofte udtryk for uretfærdig ad-
færd og uretfærdige relationer; både i forhold til Gud og i forhold til 
andre mennesker og medskabninger. 

ad 5 Man kan støtte de kirkelige organisationer, der bidrager til 
arbejdet med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer, f.eks. 
Folkekirkens Nødhjælp, Caritas Danmark og medlemsorganisationer 
under Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Læs mere på www.
noedhjaelp.dk/sogneindsamling, www.caritas.dk/kampagner, eller 
www.dmcdd.org 

informaTion, underViSninG oG diaKoni  (punkt 6-11) 
ad 6 handlinGSPlan med målSæTninGer Det kan stærkt 
anbefales at lave en handlingsplan, der tager udgangspunkt i de klima- 
og miljøtiltag, I bliver enige om. Lad planen indeholde målbare målsæt-
ninger for hvad I vil gøre, og hvornår det skal være gjort. Et eksempel 
kunne være at en kirke over en nærmere defineret periode (måske 4 år) 
skal overgå til f.eks. 75% økologiske indkøb - for derefter at sætte en ny 
målsætning på f.eks. 90%. Dette kan være med til at fastholde fokus 
på at være Grøn Kirke. Angiv hvem der skal føre tilsyn med, at tiltagene 
bliver overholdt og sæt gerne en tidsramme for jeres tiltag. I kan også 
tilføje egne kommentarer til de enkelte punkter. I kan finde en skabelon 
til handlingsplan på www.gronkirke.dk, under bjælken “Bliv Grøn Kirke”.

ad 7 Ideer til undervisning bliver løbende lagt ud på www.gronkirke.dk/
index.php?id=246. Se for eksempel materialet til Klima- og miljømær-
ket, som er udarbejdet til børn. Send gerne jeres egne bud til gronkirke@
gronkirke.dk 

ad 9 Kontakt evt. Danske Kirkers Råds Klimagruppe (gronkirke@
gronkirke.dk ) for forslag til foredragsholdere. 

ad 10 Nogle af de kirkelige organisationer, der bidrager til arbe-
jdet med at forebygge og tilpasse sig klimaforandringer, f.eks. 
Folkekirkens Nødhjælp, Caritas Danmark og medlemsorganisationer 
under Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling laver store indsam-
linger. Læs mere på www.noedhjaelp.dk/sogneindsamling, www.
caritas.dk/kampagner/hovedsiden.htm eller www.dmcdd.org

 

KirKenS indKøb 
oG KirKenS jord  (punkt 12 –22) 
Undersøg om I som kirke har mulighed for at købe 
ind gennem Statens og Kommunernes Indkøbsser-
vice (SKI). SKI har et stort udvalg af miljømærkede 
varer i sortimentet fx. Svane/Blomst-mærket papir 
og Max Havelaar mærket kaffe. SKI er i gang med at 
udarbejde miljø- og klimapakker som kan vejlede i 
grønne indkøb via SKI. Følg med på www.ski.dk og 
kontakt evt. SKIs miljøkonsulent Rikke Dreyer, på 
tlf. 33 42 70 43 eller rd@ski.dk. Læs mere om SKI og 
miljø her: www.ski.dk/indkoeb/Miljo_og_
samfundsansvar/Sider/default.aspx 

enerGieffeKTiVe ProduKTer Go’ Energi har 
lavet en indkøbsvejledning hvor man kan se præcis, 
hvilke energikrav et produkt skal opfylde for at man 
kan kalde det energieffektivt: www.goenergi.dk/
offentlig/til-dig-som-er/indkoebsansvarlig/
indkoebsvejledning-indkoebere

ad 14 Fairtrade produkter kan fx være kaffe, te, vin, 
juice, kakao, honning, sukker og ris. Læs mere om 
fairtrade på www.fairtrade.dk. Køb evt. kirkekaffen 
gennem www.kirkekaffe.dk  

ad 15 Transport af madvarer rundt i verden er 
forbundet med et stort energiforbrug og dermed 
udledning af CO2. Denne påvirkning af miljøet kan 
begrænses hvis man køber lokalt producerede mad-
varer. 

ad 16 Vær opmærksom på at mange produkter 
miljømærkes. Køb miljæmærkede produkter til 
den daglige husholdning, men søg også at købe 
miljømærkede PC’ere, byggematerialer, maling, 
træ, osv. Læs mere om miljømærkerne Blomsten og 
Svanen her: www.ecolabel.dk 
Læs om flere miljømærker her: www.forbrug.dk/
Test-og-raad-foer-du-koeber/Baeredygtigt-forbrug/
Maerkningsguide
Find miljømærkede produkter her: www.ecolabel.
dk/produkter 

ad 17 Læs om EU’s økologimærke og det danske 
Ø-mærke her: www.foedevarestyrelsen.dk/
Foedevarer/Oekologi/Sider/Oekologi.aspx 
 
ad 18  Se punkt 16 om Blomsten og Svanen. Man 
kan desuden minimere brugen af kemikalier ved 
rengøring, f.eks. ved brug af mikrofiberklude. 

VejledninG
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ad 19 Se uddybningen af tjeklistens punkt 19 for et mere detaljeret 
skema til hjælp for at gennemføre miljøvenlige og/eller økologiske 
forbedringer på kirkens områder, såsom haver, nærarealer og kirkeg-
ården. Husk også parkeringsarealer, gårdspladser, ydersiden af 
kirkegårdsmuren mm. Er I godt igang med dette skema, kan I sætte 
kryds ud for punkt 19. 
SærliGT for folKeKirKer: Overvej om der er tiltag, der kan 
tages på provsti- eller stiftsniveau. Menighedsrådene i et provsti 
kunne for eksempel samlet tage kontakt til områdets blomsterfor-
retninger med henblik på samarbejde for at undgå plastik, skum-
plast, ståltråd og lignende i buketter og kranse til kirkegårdene.
SærliGT for folKeKirKer: Ifølge §18 i Bekendtgørelse om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde af 22/10 2007 må kemiske 
midler til bekæmpelse af ukrudt ikke anvendes på folkekirkens kirkeg-
årde (se www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105292). 
 
ad 20 Træplantning er en handling af stor symbolsk værdi. Skov er 
godt for biodiversiteten og giver en meget god sikring af grundvan-
det. Skove er endvidere gode som rekreative arealer. Hvis der ikke er 
tale om større plantager, er virkningen i forhold til CO2-kompensa-
tion begrænset, men positiv. 
Vi anbefaler, at der plantes hjemmehørende danske træer og bus-
ke. Træer, der eksempelvis ”kun” har opholdt sig i Danmark i et par 
hundrede år, er ikke blevet en del af naturen som de gamle danske 
træsorter. Mens de nye træer måske kun er bosteder for ganske få 
insektarter, er de hjemmehørende danske træer bosteder for en 
langt større biodiversitet. Vi anbefaler også sikring af lysåbne tørre 
og våde områder for vilde planter og dyr. Det anbefales, at man tager 
en natursagkyndig / naturvejleder med på råd.
For kirker, som forpagter deres jord ud, anbefaler vi at man arbejder 
for at kirkens landbrugsjord overgår til økologisk drift. Dette kan ske 
i forbindelse med at forpagtningskontrakter fornyes. 

ad 21 Der er generelt flere tungmetaller i genopladelige batterier. 
Men de genopladelige batterier holder længere, og når de ikke læn-
gere kan bruges, kan de afleveres på genbrugsstationen som dereft-
er sørger for forsvarlig håndtering.

KirKenS anVendelSe af enerGi  (punkt 23-34) 
ad 23 Der findes lokale konsulenter der kan hjælpe med denne op-
gave. Kontakt evt. din lokale energitjeneste – se en oversigt på www.
energitjenesten.dk. Benyt også www.klimakompasset.dk og www.
climatefriendly.com for at udregne jeres CO2 udslip og få derved 
hjælp til at udarbejde en klimastrategi. 
Glem ikke brændeovnen i præstegården, hvis I råder over en sådan.  Er det 
en miljøvenlig model, og fyres der korrekt? Skorstensfejeren kan kontak-
tes med henblik på at teste brændeovnen for udsendelse af partikler. 
SærliGT Til folKeKirKen: Ifølge Bekendtgørelse 228 om 
energimærk ning af bygninger skal offentlige bygninger energimærkes 
senest 1. juli 2009. Bekendtgørelsen kan læses her: 
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115922
Miljø- og Energicenter Høje Taastrup har lavet en gennemgang af 
Høje Taastrup kirke i slutningen af maj 2008, som kan ses på www.
gronkirke.dk/index.php?id=218

ad 24 Læs mere om energimærkning af husholdningsmaskiner mv. 

på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/da-
DK/ForbrugOgBesparelser/
ApparaterOgProdukter/energimaerkning2/
Energimaerkning_af_apparater_og_produkter/Sid-
er/Forside.aspx og hos Go’ Energi: www.goenergi.dk

ad 25 Man kan vælge at modtage strøm fra forsyn-
ingsselskaber som for eksempel Natur-Energi (www.
natur-energi.dk), fra SEAS-NVE (www.seas-nve.dk) 
eller fra Modstrøm (www.modstroem.dk).
 
Et af Natur-Energis produkter hedder Nødstrøm, 
og om Nødstrøm står der følgende på Natur-En-
ergis hjemmeside: ”NØDSTRØM er udviklet i tæt 
samarbejde mellem Natur-Energi og Folkekirkens 
Nødhjælp. Inkluderet i din elregning er en donation 
på 8%, som går direkte til Folkekirkens Nødhjælps 
klimaprojekter, hvis formål er at ruste verdens fat-
tigste til at modstå konsekvenserne af klimaforan-
dringerne.” Se mere på www.noedhjaelp.dk/det-
kan-du-goere/stoet-som-virksomhed/noedstroem

Et af SEAT-NVE produkter hedder Global
enerGi. På SEAT-NVE hjemmeside står der føl-
gende om GlobalEnergi: ”Med GlobalEnergi har du 
mulighed for sammen med andre i fællesskab at 
sætte handling bag ordene - og gøre en forskel for 
klimaet. Med GlobalEnergi bidrager du nemlig til in-
vesteringen i nye vedvarende energikilder. I praksis 
betaler du en merpris på 12 øre pr. kWh. Penge som 
ryger direkte i en fond. Læs mere på www.klimafon-
den.dk, der investerer i nye vindmøller. GlobalEn-
ergi er udviklet i tæt samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd.” Se 
mere på www.seas-nve.dk

elSelSKabeT modSTrøm. ”Modstrøm” kalder 
sig et ”klimavenligt elselskab”, der via Røde Kors 
giver penge til ofre for klimaforandringer. Se www.
modstroem.dk 
 
ad 26 Læs mere om sparepærer (A-pærer) på Go´ En-
ergis side: www.a-paere.dk eller Center for Energibes-
parelsers side: www.goenergi.dk. Anbefalede A-pærer 
kan sagtens tåle at tænde og slukke mange gange. 
Rent energimæssigt kan det stort set altid betale sig 
at slukke for lyset. Man siger som tommelfingerregel, 
at hvis man er væk i 5 minutter, så kan det betale sig 
at slukke for sparepærer og lysstofrør. 
Bemærk at der nu også findes energivenlige alterna-
tiver til de strømslugende halogenpærer, fx spareha-
logener eller LED-pærer (diode-pærer). 

Husk at udtjente eller ituslagne pærer er giftigt af-
fald, som ikke hører til i skraldespanden. De skal afle-
veres i de kommunale indsamlingsordninger, som for 
eksempel på genbrugsstationen. 
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ad 27 Vedrørende slukning af lys: Lav en generel politik om at slukke 
lyset i lokaler, der forlades. Sørg evt. for, at lyset automatisk slukkes 
om natten. Opsæt fx bevægelsesmeldere (PIR-følere) i rum hvor lyset 
kun skal være tændt i kortere tid ad gangen, fx toiletter.

ad 28 Indfør fx natsænkning af temperaturen. Med hensyn til 
natsænkning, så er der forskel på, hvor stor gevinsten er:
 Hvis huset/kontoret er bygget med lette materialer indvendig (træ, 

gipsplader), så kan det faktisk altid betale sig at sænke varmen 
om natten og andre perioder, hvor huset/kontoret ikke er i brug. 
Varmetabet reduceres, når temperaturen indenfor bliver lavere, og 
det koster kun lidt energi at varme de lette materialer op igen.

 Hvis huset/kontoret derimod er med mange tunge materialer 
(tegl, beton) indvendig i murene, i skillevægge og gulve, så er 
gevinsten ikke så stor (måske er der reelt ingen gevinst). Tempera-
turen i rummene vil falde meget langsomt (materialerne bliver ved 
med at afgive varme). Når temperaturen kun falder lidt, så bliver 
varmetabet også kun reduceret lidt. Til gengæld koster det en del 
energi at varme de tunge materialer op igen, - dog aldrig mere end 
det man har sparet ved at sænke temperaturen.

 Hvis huset/kontoret er meget utæt, eller hvis der er store arealer 
uden isolering (f.eks. vinduer med enkelt lag glas), kan det også 
altid betale sig at lave natsænkning (også selv om der er mange 
tunge materialer).

 
ad 29 Der findes lokale konsulenter der kan hjælpe med denne op-
gave. Kontakt fx den lokale energitjeneste – se en oversigt på www.
energitjenesten.dk 

ad 31 Opsæt fx elspareskinner på PC’er, TV-apparater mv. Læs 
mere på www.goenergi.dk/

ad 34 Danmark er et af Europas mest kødspisende lande. Produk-
tionen af korn, frugt og grøntsager udleder mindre CO2 end produk-
tionen af kød. En bøf ‘koster’ i CO2  66 gange så meget som en por-
tion kartofler. Udledningen af drivhusgasser er 7 gange større for et 
kg oksekød (25,6 kg CO2 pr kg oksekød) end for kylling (3,1 kg CO2 
pr kg kylling) og svinekød (3,6 kg Co2 pr kg svinekød). Fritgående 
dyr bidrager til naturens kredsløb gennem gødning og spredning af 
frø.  Prøv at indføre kødfrie dage og køber du kød, så vælg kød af 
fritgående dyr.

KirKenS TranSPorT  (punkt 35-39) 

Forbrug af brændstof i forbindelse med transport med personbil-
er, lastbiler og fly udgør et stort bidrag til de globale udledninger 
af CO2 i atmosfæren. Alle kan bidrage til at mindske dette ved at 
vælge transportformer der ikke belaster klima og miljø. 

ad 38 På SAS´s hjemmeside finder man en CO2 udslipsberegner 
for passagerer. http://sasems.port.se/EmissionCalc.cfm?lang=3&
utbryt=0&sid=simple&left=simple. Ifølge Det økologiske Råd bør 
denne sats ganges med 2,5 for at tage højde for den klimaskade-
virkning, der fremkommer ved udledninger i stor højde.

Når man har fundet flyrejsens udledning i kilo CO2 og ønsker CO2 
kompensation (køb af CO2 kreditter), anbefaler Grøn Kirke, at man 

tager kontakt til Rikke Bertelsen, Nordjysk Elhandel, 
rb@neas.dk / 99395852. Ved indberetning har Rikke 
Bertelsen brug for at vide 1) hvor mange tons CO2, 
der skal kompenseres for, 2) fakturaadresse og 3) at 
I tilhører Grøn Kirke/Grøn Kirkelig Organisation.
1 tons CO2 svarer til 1 VER (Voluntary Emission Re-
duction) kredit, og en VER kredit koster i juni 2011 
150 kr. + moms. De penge, der indbetales som CO2 
kompensation går gennem Nordjysk Elhandel til et 
”Gold Standard” projekt i Kenya. Her kræves der, at 
hverken ilande eller virksomheder kan hæve deres 
udledning til gengæld for den reduktion, der sker i 
projektet. Gold Standard projektet i Kenya går ud på 
at erstatte befolkningens nuværende ildsteder med 
simple energibesparende komfurer.

Alternativt kan man betale CO2 kompensation gen-
nem f.eks.  www.climatefriendly.com

behandlinG af affald 
reduKTion oG håndTerinG (punkt 40 – 48) 

ad 41 FSC certificeret papir kan anbefales. FSC 
(Forest Stewardship Council) certificeret papir støt-
ter bæredygtigt skovbrug verden over. Læs mere om 
brug af miljø-certificerede træprodukter (møbler, 
træ, papir) f.eks. under FSC ordningen (FSC Dan-
mark www.fsc.dk).

ad 45 Andre plastformer kan enten genanvendes 
eller brændes med energiudnyttelse. Spørg evt. på 
din genbrugsstation.

andre ideer 
Find gerne selv på flere måder at gøre kirken grøn-
nere. Fortæl andre om jeres ideer ved at sende en 
mail til gronkirke@gronkirke.dk

SePTember 2011


