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Håndbog 

Titel:  GRØN KIRKE 

 

Formål: At informere omkring kirkens holdning til Grøn Kirke 
 
Gyldighed: For alle  
 
 
 
Brønshøj Kirke er en Grøn Kirke. Det betyder at vi har forpligtet os til at overholde mindst 25  
af de 48 tiltag, der står på Grøn Kirke organisationens checkliste. Disse punkter skal over- 
holdes og videreudvikles for at vi kan fastholde vores status som Grøn Kirke. 
 
Læs mere på http://www.gronkirke.dk hvor du også kan finde de øvrige punkter på checklisten. 
 
Grøn Kirke i Brønshøj betyder at der lægges vægt på: 
 
Gudstjeneste og diakoni 
 

• At deltage i en årlig gudstjeneste med skaberværket, klima eller miljø som tema 

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

• Information og undervisning 

• At udarbejde en handlingsplan for vores arbejde som Grøn Kirkelig Organisation 

• At integrere klima, miljø og retfærdighed i vore aktiviteter 
 
Indkøb 
 

• At søge at begrænse organisationens/gruppens indkøb 

• Ikke ukritisk at smide brugte ting ud  

• At vælge lokalt producerede madvarer, når disse findes 

• At vælge miljømærkede produkter, når disse findes 

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

rengøringsartikler 

• At undgå brug af kemiske sprøjtemidler på organisationens/gruppens grund 

• At anvende genopladelige batterier og sørge for at disse afleveres på rette sted, når de ikke 

kan genoplades mere. 
 
Anvendelse af energi 
 

• At få foretaget en energiøkonomisk gennemgang af organisationens/gruppens bygninger 

(lokalerne/huset/kontoret)  

• At prioritere lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi ved indkøb af f.eks. pc,  

• printer, kopimaskine, fryser og plæneklipper. 

• At købe miljøvenlig energiforsyning 

• At anvende sparepærer 
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• At slukke lyset i rum, som ikke er i brug 

• At sænke temperaturen, når der ikke er folk i organisationens/gruppens bygninger 

(lokalerne/huset/kontoret)  

• At overgå til opvarmning, der produceres mest muligt miljø- og klimavenligt, som f.eks.  

• jordvarme, solfanger, varmevekslere og/eller fjernvarme. 

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

• At anvende elspareskinner , hvor det er en fordel og slukke lyset i rum, der ikke er i brug 

• 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 
 
Transport 
 

• At sikre cykelparkering uden for organisationens/gruppens bygninger 

(lokalerne/huset/kontoret)  

• At arrangere fælles transport ved udflugter, arrangementer, konferencer, lejre og lign. 

• At bruge cyklen, bussen, toget og samkørsel mere og bruge bilen og flyet mindre  
 
Behandling af 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 levere papir, glas og metal til genbrug 

• 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 


