
Handlingsplan for integrering af klima og miljø 

i Danske Kirkeres Råds arbejde, inklusiv på sekretariatet 

 

Baggrund og status for Danske Kirkers Råds arbejde med en klima- og miljøpolitik 

Verden står overfor en global klimakrise, som med overvejende sandsynlighed er menneskeskabt. 

Det er verdens fattigste, som har bidraget mindst til klimakrisen, men som lider mest under 

klimaforandringernes konsekvenser. Derfor har vi som kirker og kirkelige organisationer – særligt i 

den rige del af verden – en forpligtelse til at tage vores del af ansvaret for et forsvarligt og 

respektfuldt forvalterskab af skaberværket og til at reducere vort CO2-udslip.  

 

Danske Kirkers Råd (DKR) har siden 2008, hvor DKRs medlemskirker og – organisationer nedsatte en 

arbejdsgruppe til at arbejde med klima, haft fokus på klimaforandringer og deres konsekvenser i 

verden, ikke mindst for verdens fattige. Grøn Kirke-Gruppen (tidl. Klima- og Miljøgruppen) i Danske 

Kirkers Råd arbejder aktivt med klima- og miljøproblematikker og har bl.a. udarbejdet en særlig 

tjekliste-ordning for både kirker og kirkelige organisationer, som ved en gennemgang af tjeklisten kan 

kvalificere sig til at kalde sig Grøn Kirke/Grøn Kirkelig Organisation. Gruppen var meget aktive 

under Klimatopmødet i København 2009, holder jævnlige inspirationsdage og har en aktiv 

hjemmeside www.gronkirke.dk. Gruppen koordinerer sit eget arbejde og har sin egen handlingsplan. 

 

Arbejdet med klima og miljø må dog ikke begrænse sig til én arbejdsgruppe i DKR eller til ’kun’ at 

informere om, hvordan andre kirker og kirkelige organisationer kan blive mere klima- og 

miljøbevidste i hverdagen. Derfor har sekretariatet taget initiativ til et samarbejde med øvrige 

kirkelige organisationer på Diakonissestiftelsen for at fremme en fælles ’grøn profil’ og være med til 

at begrænse ressourceforbruget i hverdagen. Sekretariatet fik foretaget en energi- og miljø 

gennemgang af sekretariatets kontorer og faciliteter og forpligtet sig på et Grønt Kontor Diplom i 

2011. Sekretariatet har også arbejdet med tjeklisten for Grønne Kirkelige Organisationer og blev 

sammen med tre andre organisationer kåret som de første i efteråret 2011. 

 

Overordnede mål  

• Fortsat at indtænke klima og miljø i DKRs arbejde – både i arbejdet med medlemskirker- og 

organisationer og som sekretariat, for at leve som gode og ansvarlige forvaltere af 

skaberværket og dermed reducere vort CO2-udslip. 

• At arbejde med vores indsatsområder som Grønt Kontor og Grøn Kirkelig Organisation 

 

Konkrete måli 

• Handlingsplanen og tjeklisten for Grøn Kirkelig Organisation revideres og relevans og effekt 

af den drøftes en gang om året i januar 

• Handlingsplanen gøres tilgængelig på www.danskekirkersraad.dk 

• På hjemmesiden www.danskekirkersraad.dk fortæller vi løbende om aktiviteter og nyheder 

fra Grøn Kirke-Gruppens arbejde  

• Vi forpligter os på CO2-kompensation i forbindelse med vores flyrejser, fast bilkørsel, 

tryksager og hjemmesideforbrug. Dette gøres gennem TRAFACO 

• Vi deltager i arbejdsgruppen fra bygning 6 på Diakonissestiftelsen, som har til formål at 

samarbejde om en grøn uge 

• Vi forpligter os på at deltage i en årlig indsamling til klima og miljømæssige formål, eller en 

affaldsindsamling. 

 

Handlingsplan 2019-2020  
- Handlingsplanen og vores GK tjekliste flyttes til mere synligt sted på- hjemmesiden Maria gør dette.  

http://www.gronkirke.dk/
http://www.danskekirkersraad.dk/
http://www.danskekirkersraad.dk/


- Vi vil gerne fremme samkørsel. Det undersøges hvordan dette gøres lovligt. – ifølge Isobro må vi 

opfordre til samkørsel hvis vi understreger at de udsendte mailadresser ikke må bruges til andre 

anledninger. 

- Vi følger op med Energitjenesten om vi stadig er grønt kontor. – Sofie følger op 

- Vi forpligter os på at mindste den ene af de årlige fællesandagter i Emmauskirken på 

Diakonissetiftelsen har et klima og miljøperspektiv. 

- Vi spørger Diakonissestiftelsens gartnerafdeling hvilke produkter de bruger til vedligeholdelse af 

udearealer- Sofie kontakter. 

- Vi forpligter os til at sænke varmen på vores kontorer når vi ikke er her, f.eks i vinter og juleferie.  

- Vi spørger rengøringsafdelingen om de vil bruge klude uden mikroplast.- Sofie  

 

 

 

 

Hanna Smidt 

Vedtaget af sekretariatet 23. januar, 2012. Senest revideret februar 2019 

i Det skal bemærkes at der ikke sættes konkrete reduktionsmål for vores forbrug af el, vand og varme, da det 

ikke på Diakonissestiftelsen er opsat individuelle målere. Vi kan således ikke se en evt. reduktion i vores 

forbrug. 

                                                 


