Grøn Kirke
Hvad er nu det? Skal vores kirker være grønne?
Svaret er nej, selvfølgelig skal de ikke det. Vi vil gerne være GRØN KIRKE, fordi vi som
kirke har et ansvar og er forpligtiget til at passe på hinanden og vores fælles
omgivelser.
De 4 kirker i det etablerede kirkegårdssamarbejde, Øster Hassing, Gåser, Vester
Hassing og Hals kirker og kirkegårde er nu en del af netværket omkring projekt ”Grøn
Kirke”. Et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, hvor vi sammen tager ansvar for vores klima
og miljø.
Det gør vi, fordi vi som kirke også har et ansvar for at
værne om kloden, hinanden, dyr- og plantelivet. Vi ønsker,
at være med til at tage ansvar og bidrage med det vi
formår, enten det er store eller små ting, har det alt
sammen en værdi. Som kirke vil vi selvfølgelig udvise
taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk,
jorden, ja hele universet.
For at blive optaget som Grøn Kirke skal der udfyldes et
skema udarbejdet af Grøn Kirke-Gruppen under Danske
Kirkers Råd, et skema som består af 48 spørgsmål. Kan der
svares ja til 25, er kriteriet for optagelse opnået. Alle fire
kirker har besvarelser, der ligger langt over de 25, som er
optagelskravet.
Spørgsmålene spænder meget bredt. De omhandler alt, fra det der sker i kirke til, hvordan vi vægter
menighedsrådets/personalets transport til og fra kurser i ind og udland, ja sågar cykelparkering er også et
punkt på skemaet.
Det der konkret sker/er sket hos os. Vi tænker meget over de daglige indkøb. Vi forsøger at købe
miljøgodkendte produkter (Fair trade – Svanemærkede - økologiske eller lignende) til rengøring og til
kirkelige arrangementer. Der bruges genbrugspapir til kopimaskinen og hvis det er muligt, kopieres der på
begge sider af papiret. Over alt skiftes de gamle glødepærer løbende, hvis det er muligt, ud med LED pærer.
Også varme og vand holdes der et vågent øje med. I alle kirkerne er der etableret natsænkning på varmen,
så kirken ikke opvarmes unødigt. Belysningen i rummene i sognegårdene har for de flestes vedkommende
også automatisk tænd/sluk funktion, så der ikke bruges unødig strøm.
Affaldssortering er selvfølgelig også i kirkelig regi et must, ikke kun omkring det der sker i kirken og
sognegård, men også det restaffald som fremkommer på kirkegården sorteres og afhentes til genbrug.
Indkøb af maskiner og redskaber indkøbes, så de opfylder de bedste miljøkrav. Kopimaskinen ligesom alle
computere går i stand by kort tid efter de står ubrugte, ja selv kaffemaskinen på graverkontoret slukker selv
efter endt brygning. De maskiner og værktøj der indkøbes til kirkegårdene skal
helst, hvis det er muligt, være batteridrevne, det sparer miljøet for en masse
forurening og er miljørigtige for personalet at bruge.
Vores kirkegårde har, som de fleste ved, gennemgået store forandringer de seneste
år. Der er virkelig tænkt på den grønne kirkegård, hvor naturen indgår i et fint
samspil med de traditioner, som stadig skal være omkring vores begravelsespladser.
De tilpasses, de ønsker der forventes at komme omkring nedsættelse i
naturprægede områder på kirkegårdene. Dette tiltag på kirkegårdene kan også
hjælpe til det vi gerne vil - at styrke biodiversiteten, fremme fugle og insektlivet - så
besøgende på vores kirkegårde kan nyde roen omgivet af fuglefløjt og insekternes
summen. De seneste/næste tiltag på kirkegårdene er såning af blomsterstriber.
Netop nu kan det ses langs øst-diget på Hals Kirkegård. Her er der et fantastisk mylder af insekter og
sommerfugle. Fuglekasser, bistader. insektbo og selvfølgelig blomsterstriberne er noget af det, der kommer
på kirkegårdene, hvor det naturligt kan passes ind i løbet af de næste år.
Kik forbi, mærk roen.
På vegne af Grøn Kirke
Leif Christensen, graver

