Indsatsområder Grøn Kirke 2016

Kirkens liv
1 Vi afholder mindst en årlig temagudstjeneste med skaberværket, klima, miljø, natur og retfærdighed

ok

som tema

Ansvarlig

termin

præster

løbende

(høstgudstjeneste)

2 Vi inkluderer skaberværket, klima, miljø,natur og retfærdighed i gudstjenestens liturgi gennem hele året

ok
ok

præster/provsti

løbende

3 Vi markerer Skabelsestiden hvert år - gerne sammen med andre. Årlig friluftsgudstjeneste

præster/provsti

løbende

ok

4 At tænke klima, miljø og retfærdighed ind i kirkens undervisning, hvor det er naturligt

præster

løbende

ok

9 Vi fortæller, at vi er grøn kirke ved at hænge en Grøn-Kirke plakat op og ved at fortælle om det på kirkens

MR/Grønt udvalg

årlig opf.

MR/Grønt udvalg

årlig opf.

MR/Grønt udvalg

løbende

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

Kirkens information og forankring af det grønne arbejde
hjemmeside.

ok

10 Vi har udarbejdet en handlingsplan for vores arbejde som Grøn Kirke og gennemgår den mindst en
gang om året.

ok

11 Vi har Grøn Kirke på menighedsrådets dagsorden som fast punkt i januar måned

ok

13 Vi begrænser kirkens indkøb

alle

løbende

ok

14 Vi køber madvarer som har mindst mulig klima- og miljøpåvirkning(økologiske og/eller Fairtrade

alle

løbende

ok

15 Vi køber så vidt muligt miljømærkede produkter til rengøring og udearealer

alle

løbende

ok

16 Vi bruger så vidt muligt miljøcertificerede og økologiske varer

kirketjenere

løbende

Kirkens indkøb

Der anvendes økologisk saft til altervin

ok

18 Vi begrænser brugen af kemikalier i f.eks. Rengøring, vedligeholdelse og på udearealer.

kirketjenere

løbende

ok

19 Vi anvender genopladelige batterier, hvor vi kan.

kirketjener/

årlig opf.

graver
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Kirkens energiforbrug
21 Vi har fået foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger(kirke,sognegård og

Ansvarlig

termin

MR/kirkeværge

gennemført

kirketjener

løbende

ok
ok

22 Vi aflæser vore målere med passende interval

ok

23 Vi prioriterer lavt energiforbrug ved indkøb af f.eks. Fryser, vaske- og opvaskemaskine, pc og maskiner

ok

24 Vi køber certificeret klimavenlig strøm

MR

ok

25 Vi bruger LED-pærer, hvor det er muligt

alle

løbende

ok

26 Vi slukker lyset i rum, der ikke er rum og har opsat sensorer

alle/MR

løbende

ok

28 Vi opvarmer med varme, der produceres mest muligt miljø- og klimavenligt

MR

løbende

præstegård og følger dens anvisninger så godt,vi kan.

til kirkegården.

MR/kirkegårdsleder
energiaftale
indgået

hvor salen ikke benyttes.

ok

29 Vi sænker temperaturen, når der ikke er folk i kirken

kirketjener

ok

30 Vi begrænser brugen af vand (Lavtskyl i toiletter)

MR

ok

31 Vi fylder opvaskemaskinen, før den sættes i gang

alle

ok

32 Vi sikrer cykelparkering ved kirken eller kirkegården

MR

ok

37 Vi gennemfører miljøvenlige og økologiske aktiviteter på kirkens udearealer

graver

ok

40 Vi prøver at reparere vores ting og afleverer, hvad vi ikke skal bruge til genbrug

løbende

Kirkens transport og udearealer

løbende

Kirkens affald
ok
graver/kirketjener

ok

41 Vi reducerer vores madspild, tilmelding til arrangementer

MR/akt.udv.

ok

42 Vi bruger fortrinsvis rigtig service fremfor engangsservice.Køber vi engangsservice, er det så vidt

kirketjener

ok

43 Vi printer og kopierer fortrinsvis på begge sider af arket. Vi anvender

muligt af nedbrydelige materialer
restpapir
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kordegn mm

løbende
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ok

46 Vi leverer elektrisk affald til godkendt modtagelse

alle

ok

47 Vi leverer batterier, PVC, kemikalierester, el-pærer samt toner- og printerpatroner til godkendt

alle

modtagelse

ok

48 Vi opfordrer til indsamling af lysestumper til Danmission

alle

Kirkens egne tiltag

Ansvarlig

49 Montering af forsats ruder i kirke og våbenhus, samt tætning af kirkedør

ok
Der opfyldes 34 af de prioriterede indsatser, skal være min. 25.
Tranbjerg menighedsråd februar 2016
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MR

termin

