
 
Handlingsplan for Haslev Kirke som ”Grøn Kirke” 2021-2025 
 

 

Haslev Kirkes menighedsråd har i flere perioder (2009-2012, 2012-2016, 

2013-2017, 2017-2021) arbejdet med fokus på Grøn kirke under 

menighedsrådets: Visioner og målsætninger.  

Udvalget for Grøn Kirke vil anbefale at Haslev Kirke fortsat er Grøn Kirke. 

 

Nedenstående forslag til handlingsplan 2021-2025 er baseret på tidligere 

handlingsplaner og afstemt med seneste Tjekliste (2015) fra Grøn Kirke-

gruppen, Danske Kirkers Råd incl FNs Verdensmål (se bilag).  

 

  
FNs Verdensmål (se bilag) 

 

Kirkens liv  

 
 

 
nr. Emne Tiltag Initiativpligt 

1 TEMAER: 

-skaberværket 

-klima 

-miljø 

-natur 

-genbrug 

-retfærdighed 

-håb til handling 

Gudstjenester, Friluftsgudstjenester 

-Grøn gudstjeneste i juni. 

-Høstgudstjenester for børn, unge  

-Start efter ferien 

-Pilgrimsvandringer 

Når det er muligt skal temaerne 

inddrages i salmevalg, prædiken og 

kirkebøn. 

Præster 

Kirke-og 

kulturmedarbejder 

B &U-organisationer 

 

2 Temaaften  Om et eller flere temaer iht pkt. 1 Aktivitetsudvalg 

3 Indsamlinger/kollekt til 

fordel for miljøprojekter 

Det sikres, at det er indsamlingsformål, 

der er miljø- og klimaorienterede – det 

sker feks via Folkekirkens Nødhjælp og 

Danmission.  

Menighedsrådet 

4 Økologisk hjemmebagt 

nadverbrød 

Bagelaug, som bager økologisk 

nadverbrød til alle gudstjenester 

Grøn kirke Udvalg 

5 Hjemmebagte småkager til 

kirkekaffen 

Bagelaug bager økologiske småkager  Grøn kirke Udvalg 

6 Blomsterudsmykning i 

kirken 

Blomsterlaug fra menigheden Grøn kirke udvalg 

Kirkegården 

7 Økologiske strikkede 

dåbsklude til alle dåbsbørn 

En gruppe fra menigheden strikker 

dåbsklude af økologisk bomuldsgarn – 

ca. 100 pr. år. 

Grøn kirke udvalg 

 

Kirkens information og forankring af det grønne arbejde  

 
   

 
Nr Emne Tiltag Initiativpligt 

8 Menighedsrådet nedsætter 

et udvalg for Grøn kirke, 

der udarbejder 

handlingsplan  

Fast punkt på menighedsrådets dagsorden Menighedsrådet 

9 INFORMATION 

Formidling af Grøn Kirke 

-”Grøn Kirke” logo bruges på al 

information hvor relevant. 

Kirke-og 

kulturmedarbejder 

http://www.gronkirke.dk/
https://verdensmaalene.dk/maal/13
https://verdensmaalene.dk/maal/11


-generel information -Opslagstavler (tavle, skærm) 

-Forbrugsinformation 

-Kirke Nyt (avis) 

Redaktionsudvalg 

Grøn Kirke udvalg 

 Dialog med kommunen om 

-energi- og klimaplan 

-affald 

Kirkens ressource-handlingsplan Menighedsråd 

10 UNDERVISNING: 

Juniorkonfirmander 

Konfirmander 

En salme om skaberværket 

Temaer indgår i undervisningen 

Som en del af Sult-karavanen 

Kirke-og 

kulturmedarbejder 

Præster 

11 DIAKONI: 

Aktiviteter for børn 

(sommer/jul/fastelavn 

Interkulturelle aktiviteter 

Morgensang og Sangcafé 

Litteraturcafé 

Temaerne tages op omkring bordet  

(også om indkøb, affald) 

Kirke-og 

kulturmedarbejder 

Præster,  

Organist/Korleder 

(revideret på møde 4. feb.2020) 

Kirkens indkøb  

   
   

 

Nr Emne Tiltag Initiativpligt 

12 At søge at begrænse 

kirkens indkøb 

Koordinere indkøb og undgå impulskøb. 

Købe kvalitet, der holder længe frem for 

billige produkter, som ofte skal 

udskiftes. 

Alle der køber 

13 Bruge så vidt muligt 

miljøcertificerede, 

økologiske og/eller 

Fairtrade-leverandører af 

varer og tjenester 

Søge efter alternative produkter, der er 

mærket – når det kan forsvares ift. 

kvalitet og økonomi. 

Købe så vidt muligt miljømærkede 

produkter til rengøring, vedligeholdelse, 

kontor og udearealer. 

Tænke klima- og miljøpåvirkning ved 

køb af mad, papir, blomster, computere, 

værktøj, maskiner, elektricitet, 

brændstof osv. 

Administrationschef 

Indkøber 

Kirkegård 

14 At vælge økologiske 

madvarer 

Økologi vælges, når det kan forsvares 

ift. kvalitet og økonomi. 

Alle der indkøber og de 

der laver mad  

15 Altervin Der bruges økologisk altervin. Kirketjenere 

16 Begrænse brugen af 

kemikalier i feks 

rengøring, vedligeholdelse 

og på udearealer 

Anvendelse af miljø-fiberklude. Altid 

kun bruge doseringer iht 

brugsvejledningen. (rengøringsmidler 

skal være svanemærkede, bl.a. hensyn 

til ansatte og brugere) 

Kirketjenere 

Kirkegården 

17 At anvende genopladelige 

batterier 

Hvis engangsbatterier bruges vælge 

miljømærkede. 

Alle 

18 Informere elektronisk Kirken overgår til mest muligt at 

informere elektronisk. 

Alle 

 

Kirkens energiforbrug  

   
    

Nr Emne Tiltag Initiativpligt 

19 At følge anbefalingerne i 

afrapporteringen fra 

energiudvalget under 

Haslev Kirke 2019 

Forbedringer af kirkens bygninger laves 

energimæssigt bedst. 

Opvarme med varme der produceres 

mest muligt miljø- klimavenligt, for at 

spare CO2 og penge 

kirkeværge 

https://verdensmaalene.dk/maal/11
https://verdensmaalene.dk/maal/12
https://verdensmaalene.dk/maal/7
https://verdensmaalene.dk/maal/13


20 Forsatsruder i sideskibe. Mindre varmetab og bedre indeklima 

(begrænse kuldenedfald og støjforhold) 

Kirkeværge 

21 Aflæse vores målere for 

vand, el, varme med 

passende intervaller feks 1 

gang om måneden 

Aflæsninger synliggøres på opslagstavle 

til inspiration 

Kirkeværge 

22 Luftfugtighed Registrering af luftfugtighed i kirken Kirkeværge 

23 Prioritere lavt 

energiforbrug og god 

brændstoføkonomi ved 

alle indkøb/nyanskaffelser 

til kirke, kirkehus og 

kirkegården 

Gælder ved alle indkøb af maskiner til 

kirkegård, kontor og kirketjener. 

Incl brug af lyssensorer og timere 

Alle indkøbere 

24 At købe miljøvenligt 

energiforsyning 

Kirken bruger ”grøn strøm” fra vind 

eller sol!  

Kirkeværge og 

forretningsudvalg 

25 At anvende LED-pærer Hvor det er muligt ift. installationer og 

belysningsgrad anvendes LED-pærer 

Kirketjenere 

Kirkegården 

26 At slukke lyset i rum, som 

ikke er i brug 

Opsætte sensorer, hvor det er 

hensigtsmæssigt 

Kirkeværge 

Kirketjenere 

27 At slukke for pc´en og 

andre kontormaskiner, når 

de ikke er i brug 

Alle slukker ved længere pauser og ved 

arbejdstids ophør 

Alle ansatte  

28 At fylde opvaskemaskinen 

helt, før den sættes i gang 

For bedre økonomi og miljø påvirkning! 

Ikke vaske op under rindende vand   

Kirketjenere og andre 

opvaskere 

29 At begrænse brugen af 

vand 

Indføre vandbesparende installationer 

ved udskiftning.  

Vandopsamling på kirkehus og 

maskinhus til kirkegårdens forbrug 

undersøges 

Kirkeværge 

Teamleder 

Kirkegården 

30 Gennemtænke alle 

arbejdsgange i Kirken, 

Kirkehuset og 

Kirkegården mhp. Grøn 

Kirke 

Når nye rutiner og arbejdsgange 

etableres skal energiforbrug indtænkes 

Alle 

(12-30 revideret på møde 18. juni 2020) 

Kirkens transport og udearealer  

   
   

Nr Emne Tiltag Initiativpligt 

31 At arrangere fælles 

transport ved kirkelige 

aktiviteter 

Til alle møder og udflugter, hvor der er 

flere deltagere, skal muligheden for 

fælles transport arrangeres 

Alle ansatte, 

menighedsrådet og udvalg 

32 At bruge cyklen (og 

ladcyklen) mere og bilen 

mindre 

Opfordre alle til at lade bilen stå, hvis 

det er muligt. 

Alle ansatte, 

menighedsrådet og udvalg 

33 Sikre tilstrækkelig 

cykelparkering ved kirke, 

kirkehus og kirkegård 

Ordentlig og ryddelig plads med 

cykelstativer. 

Kirkeværge og  

Teamleder 

34 At gennemføre 

miljøvenlige forbedringer 

på kirkegården og 

udearealer 

Tænkes altid med ved nyanlæggelse og 

gennemgange af arbejdsprocesser.  

Fx vælge at plante blomster der kan 

klare tørre perioder. 

Begrænse græsklipning og lave 

engarealer. 

Kirkeværge 

Teamleder 

35 At foretage træplantning 

på kirkens jord 

Fx ved at etablere en ”skovkirkegård” 

og frugtlund. 

Menighedsråd 

Kirkeværge 

Teamleder 

https://verdensmaalene.dk/maal/15


36 Lave levesteder for 

naturens dyr, planter og 

insekter på kirkens 

udearealer 

Sikre biodiversitet. 

Fx ved at opsætte fuglekasser, 

insekthoteller, bistader og lave skjul til 

pindsvin 

Grøn Kirkeudvalg 

Teamleder 

 

Kirkens affald  

   
   

Nr Emne Tiltag Initiativpligt 

37 Reparere ting, så vidt 

muligt, og aflevere, hvad 

vi ikke kan bruge til 

genanvendelse 

Vurdere i hvert tilfælde om det med 

fordel kan klares med 

reparation/vedligehold 

Alle ansatte 

38 Vi bruger fortrinsvis 

rigtigt service frem for 

engangsservice.  

Køber vi engangsservice, skal det være 

af nedbrydelige materialer. 

Kirketjenere,  

kirke-kulturmedarbejder 

og brugere af kirkehuset 

39 Vi ønsker at reducere 

madspil 

Begrænse indkøb, fryse rester ned og 

dele overskudsmad ud. 

Mad, der ikke kan bruges, sorteres som 

madaffald, når det er muligt. 

Alle ansatte og  

arrangører af aktiviteter 

40 At anvende 

genbrugskopipapir 

Indkøbe det mest miljørigtige kopipapir 

– og mindske brug af farvet papir.  

Kirkekontoret 

41 At kopiere/printe på begge 

sider af arket 

Stille kopimaskine/pcere til at kopiere 

på begge sider 

Administrationschef 

Kirkekontoret 

42 Kirkens affald 

 

At sortere alt affald fra kirkens 

aktiviteter i de forskellige kategorier, 

(som kan modtages af kommunens 

genbrugsplads og affaldsordning) 

 

Alle 

43 Kirkegårdens affald Det grønne affald laves til flis eller 

komposteres, så mængden af bortkørsel 

begrænses. Det henstilles, at der kun 

bruges komposterbare buketter mm på 

kirkegården. 

Der opstilles affaldsbeholdere til grønt 

affald, plast, papir og restaffald. 

Kirkeværge 

Teamleder 

44 Batterier 

 

Batterier, der ikke kan bruges mere, 

sorteres som farligt affald 

Alle ansatte 

45 Brugte toner- og 

farvepatroner afleveres til 

godkendt modtagelse. 

Ved udskiftning af toner- og 

farvepatroner afleveres de brugte på 

kirkens kontor. 

Alle ansatte 

https://verdensmaalene.dk/maal/12


46 Fremme brugen af 

alternativer til levende lys. 

Indsamle lysestumper 

Bruge LED-lys eller miljøgodkendte 

olielys, hvis det er muligt. 

Mulighed for at aflevere lysestumper i 

kirkehusets køkken 

Kirketjenere og  

brugere af kirkehuset. 

(31-46 revideret på møde 17. september 2020) 

 

BILAG: 

 
Danmark har som medlemsland forpligtet sig på at leve op til den bæredygtige udvikling, som 
verdensmålene lægger op til, og her vil Grøn Kirke gennem sin virksomhed gerne bidrage til, at 
dette sker. 

      
Grøn kirke ønsker i 2018 - 2020 at tage udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål for bæredygtig 
udvikling, der blev vedtaget af FNs medlemslande i september 2015. Følgende Verdensmål er 
umiddelbart relevante i vores sammenhæng:  
Nummer 7: ”Bæredygtig energi”,  
nummer 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”,  
nummer 12: ”Ansvarlig forbrug og produktion”,  
nummer 13: ”Klimaindsats”,  
nummer 14: ”Livet i havet” og  
nummer 15: ”Livet på land”.  
HTTPS://WWW.VERDENSMAALENE.DK/DELMÅL-OG-INDIKATORER  

 

https://www.verdensmaalene.dk/delmål-og-indikatorer
https://verdensmaalene.dk/maal/7
https://verdensmaalene.dk/maal/11
https://verdensmaalene.dk/maal/12
https://verdensmaalene.dk/maal/13
https://verdensmaalene.dk/maal/14
https://verdensmaalene.dk/maal/15

