
Grøn Kirke

For at blive Grøn Kirke skal kirken 

arbejde med en tjekliste med 48 

punkter inden for seks kategorier. 

 
Når kirken kan sætte kryds ved 

mindst 25 punkter med mindst to 

punkter i hver kategori, kan kirken 

registrere sig som Grøn Kirke.

 

De 48 punkter

1. Temagudstjeneste
Kirken afholder mindst en årlig temagudstjeneste med 

skaberværket, klima, miljø, natur og retfærdighed som tema. 

 

2. Liturgi
Kirken inkluderer skaberværket, klima, miljø, natur og 

retfærdighed i gudstjenestens liturgi gennem hele året, der 

hvor det er naturligt (f.eks. prædiken, salmer, bønner).  

 

3. Markering af Skabelsestiden
Kirken markerer Skabelsestiden hvert år – gerne sammen 

med andre. 

 

4. Undervisning
Kirken integrerer klima, miljø, natur og retfærdighed i sin 

undervisning.  

 

5. Støtte til klimaet
Kirken samler ind til støtte af kirkelige klima- og miljøprojekter 

i verdens fattige lande og/eller i truede områder.

 

6. Gruppeaktiviteter
Kirken arrangerer eller deltager i en temaaften, studiekreds, 

udflugt eller lignende om skaberværket, klima, miljø, natur 

og/eller retfærdighed.  

 

7. Loppemarked
Kirken arrangerer loppemarked, byttemarked, og/eller 

deltager i indsamlinger til fordel for klima- og miljøprojekter i 

verdens fattige lande og/eller i truede områder.

 

9. Bekendtgørelse
Kirken fortæller, at den er en Grøn Kirke ved at hænge en Grøn 

Kirke-plakat op og ved at skrive om det i kirkebladet, på kirkens 

hjemmeside, på sociale medier og andre af kirkens 

informationskanaler. 

 

10. Handlingsplan
Kirken har udarbejdet en handlingsplan for sit arbejde som 

Grøn Kirke og gennemgår den mindst en gang om året.  

 

11. På dagsordenen
Grøn Kirke er på menighedsrådets dagsorden som fast punkt 

eller mindst 1-2 gange om året.  

 

12. Samarbejdspartnere
Kirken søger at samarbejde med lokale virksomheder, 

kommunale enheder, andre kirker og organisationer i sit klima- 

og miljøarbejde. 

 

8. Formidling
Kirken formidler stof om skaberværket, klima, miljø og 

retfærdighed i kirkebladet, på kirkens hjemmeside, via sociale 

medier og/eller andre informationskanaler.  

 

Kategori 1

KIRKENS LIV

 

Kategori 2

KIRKENS INFORMATION OG 

FORANKRING AF DET 

GRØNNE ARBEJDE

 

Kategori 3

KIRKENS INDKØB

 

13. Indkøbsvaner
Kirken begrænser sit indkøb og køber evt. genbrug.  

 

14. Madvarer
Kirken køber madvarer, som har mindst mulig klima- og 

miljøpåvirkning (økologiske, Fairtrade-mærkede, lokalt 

producerede og årstidens).

 

15. Produkter
Kirken køber så vidt muligt miljømærkede produkter til 

rengøring, vedligeholdelse, kontor og udearealer. 

 



16. Leverandører
Kirken bruger så vidt muligt miljøcertificerede, økologiske 

og/eller Fairtrade-leverandører af varer og tjenester.  

 

20. Digitalisering
Kirken overgår til mest muligt at informere elektronisk og til 

fortrinsvist at modtage aviser, tidsskrifter og publikationer 

elektronisk. 

 

18. Kemikalier
Kirken begrænser brugen af kemikalier i f.eks. rengøring, 

vedligeholdelse og på udearealer.  

 

19. Genopladelige batterier
Kirken anvender genopladelige batterier, hvor den kan.  

 

17. Byggematerialer
Ved større anskaffelser, renoveringer og byggeprojekter køber 

kirken miljøcertificerede produkter og materialer.  

 

26. Slukke for lys
Kirken slukker lyset i rum, som ikke er i brug, og/eller har opsat 

(lys)sensorer og timere.  

 

27. Slukke for maskiner
Kirken slukker for computere og andre kontormaskiner, når de 

ikke er i brug, f.eks. ved at bruge spareskinner.  

 

28. Varmeforsyning
Kirken opvarmer med varme, der produceres mest muligt miljø- 

og klimavenligt.  

 

29. Temperatur
Kirken sænker temperaturen, når der ikke er folk i kirken, 

menighedshuset/sognegården og på kontoret.  

 

30. Vandforbrug
Kirken begrænser brugen af vand.

 

31. Opvaskemaskine
Kirken fylder opvaskemaskinen, før den sættes i gang. 

 

21. Anvisninger for energiforbrug
Kirken har fået foretaget en energiøkonomisk gennemgang af 

sine bygninger (kirke, sognegård, præstebolig osv.) og følger 

anvisningerne, så godt den kan.  

 

22. Aflæsning
Kirken aflæser sine målere for vand, el, varme og gas med 

passende intervaller, f.eks. en gang om måneden.  

 

23. Maskiner
Kirken prioriterer lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi 

ved indkøb af f.eks. fryser, vaske- og opvaskemaskine, pc og 

maskiner til kirkegården.   

 

24. Elforsyning
Kirken køber certificeret klimavenlig strøm. 

 

25. LED-lys
Kirken bruger LED-pærer, hvor det er muligt.  

Kategori 4

KIRKENS ENERGIFORBRUG

 

Kategori 5

KIRKENS TRANSPORT 

OG UDEAREALER

 



34. CO2-kompensation
Kirken betaler CO2-kompensation ved f.eks. flyrejser.  

 

35. Cykel til medarbejdere
Kirken har anskaffet en eller flere tjenestecykler, f.eks. 

ladcykler til lokal transport for kirkens ansatte og frivillige.  

 

36. Videomøder
Kirken afholder nogle af sine møder og kurser som 

videokonferencer, telefonmøder, via Skype eller lignende.

 

37. Udearealer
Kirken gennemfører miljøvenlige og økologiske aktiviteter og 

forbedringer på kirkens udearealer og kirkegård.  

 

38. Levesteder for dyr og planter
Kirken laver levesteder for vilde dyr og planter på kirkens 

udearealer. 

 

39. Landbrug og skovdrift
Kirken sikrer økologisk drift af sin landbrugsjord og skov mest 

muligt. 

 

33. Transportmiddel
Kirken bruger cykel, bus, tog og samkørsel mere og bil og fly 

mindre i forbindelse med gudstjenester, menighedsudflugter, 

møder og tjenesterejser.  

 

32. Cykelparkering
Kirken sikrer cykelparkering ved kirken eller kirkegården.  

 

42. Servering
Kirken bruger fortrinsvist rigtigt service frem for 

engangsservice. Køber kirken engangsservice, er det så vidt 

muligt af nedbrydelige materialer.  

 

43. Kopiering
Kirken printer og kopierer fortrinsvist på begge sider af arket. 

Kirken anvender restpapir og sorterer det, de ikke bruger.  

 

44. Kompostering
Kirken komposterer affald forsvarligt, enten på egen jord eller 

ved godkendt kompostering. 

 

45. Affald til genbrug
Kirken leverer pap, papir, glas og metal til genbrug.  

 

46. Elektronikaffald
Kirken leverer elektronisk affald til godkendt modtagelse eller, 

hvor det er muligt, til en genbrugsordning. 

 

47. Kemikalieaffald
Kirken leverer batterier, PVC-plast, kemikalierester, el-pærer, 

samt toner- og printerpatroner til godkendt modtagelse.  

 

48. Indsamling til genbrug
Kirken opfordrer til genbrug og indsamling af f.eks. tøj, 

lysestumper, mobiltelefoner, briller.  

 

40. Reperation
Kirken prøver at reparere sine ting og afleverer, hvad den ikke 

kan bruge, til genbrug.  

 

41. Madspild
Kirken reducerer sit madspild.  

 

Kategori 6

KIRKENS AFFALD

Om teksten

Kilde til punkterne er dokumentet 'Bliv Grøn Kirke - tjekliste til 

at blive en mere klima- og miljøvenlig kirke'.

 
Dokumentet er udgivet af Grøn Kirke og kan læses på Grøn 

Kirkes hjemmeside.

 

Grafik af Nanna Rønnov Johansen

 

http://www.gronkirke.dk/bliv-groen-kirke/

