Vedsted Kirkes menighedsråd og personale har arbejdet for at være ”Grøn Kirke” siden 2009.
Udgangspunktet for handleplanen er de 48 punkter, som er opstillet for ”Grøn Kirke”.
Arbejdet har givet sig følgende udslag:
Der er gennemført energimærkning af præstebolig, sognegård og velfærdsbygning. Ved kirkens renovering i
2014 blev der installeret forsatsvinduer, nyt naturgasfyr med varmestyring og ny belysning med
energibesparende pærer og lysregulering.
På kirkegården følges der op på randbeplantningen fra 2005 jf. kirkegårdskonsulentens anbefaling og
nyvurdering 2015. Alt affald på kirkegården sorteres.
Der afholdes årligt høstgudstjeneste og evt. et friluftsmøde / en friluftsgudstjeneste. Sognet er
medindbyder til deltagelse i en pilgrimsvandring med fokus på skaberværket.
Sognet deltager i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling, samt i udvalgte missionsprojekter for at bidrage
til at skabe en mere retfærdig verden.
Kirkens virke bliver formidlet gennem de sociale medier og kirkebladet ”Kirke og Sogn”, hvor alle aspekter af
det at være menneske omtales.
Det er kirkens væsentligste opgave at forkynde evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. I evangeliet
ligger respekten for det enkelte menneske og ansvaret for at behandle vore medmennesker og kloden
ansvarligt.
Vi bruger tjeklisten som vejledende rettesnor, og vi bestræber os på at drøfte det med de ansatte og
menighedsrådet hvert fjerde år.

Afkrydsning af tjekliste
Tjeklisten for ”Grøn Kirke” kan findes på www.gronkirke.dk. Ved sidste gennemgang i oktober 2014 kunne
Vedsted menighedsråd krydse ja ved følgende punkter:
Kirkens liv:

·

Vi afholder mindst en årlig temagudstjeneste med fokus på skaberværket, klima, miljø, natur og
retfærdighed

·

Vi samler ind i kirken til støtte af kirkelige klima- og miljøprojekter i verdens fattige lande og/eller i
truede områder

·

Vi deltager i indsamlinger til fordel for klima- og miljøprojekter i verdens fattige lande og/eller i
truede områder (Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i marts)

Kirkens information og forankring af det grønne arbejde

·

Vi formidler stof om skaberværket, klima, miljø og retfærdighed i kirkebladet

·

Vi har udarbejdet en handlingsplan for vores arbejde som Grøn Kirke og gennemgår den hvert 4. år

Kirkens indkøb

·

Vi begrænser kirkens indkøb og køber evt. genbrug

·

Vi køber madvarer, som har mindst mulig klima- og miljøpåvirkning (økologiske, Fairtrade-mærkede,
lokalt producerede og årstidens)

·

Vi køber så vidt muligt miljømærkede produkter til rengøring, vedligeholdelse, kontor og udearealer

·

Vi begrænser brugen af kemikalier i fx rengøring, vedligeholdelse og på udearealer

·

Kirken overgår til mest muligt at informere elektronisk og til fortrinsvist at modtage aviser,
tidsskrifter og publikationer elektronisk

Kirkens anvendelse af energi

·

Vi har fået foretaget en energiøkonomisk gennemgang af kirkens bygninger (kirke, sognegård og
præstebolig osv.) og følger dens anvisninger så godt, vi kan

·

Vi aflæser vore målere for vand, el, varme og gas med passende intervaller, fx 1 gang om måneden

·

Vi prioriterer lavt energiforbrug og god brændstoføkonomi ved indkøb af fx fryser, vaskemaskine, pc
og maskiner til kirkegården

·

Vi bruger LED-pærer, hvor det er muligt

·

Vi slukker lyset i rum, som ikke er i brug og/eller har opsat lyssensorer og timere

·

Vi slukker for computere og andre kontormaskiner, når de ikke er i brug

·

Vi sænker temperaturen, når der ikke er folk i kirken, menighedshuset og på kontoret

·

Vi begrænser brugen af vand, (spareskyl på toilettet)

·

Vi fylder opvaskemaskinen, før den sættes i gang

Kirkens transport og udearealer

·

Vi sikrer cykelparkering ved kirken eller kirkegården

·

Vi bruger fælles transport ved menighedsudflugter

·

Vi gennemfører miljøvenlige og økologiske aktiviteter og forbedringer på kirkens udearealer og
kirkegård (bioklip, hækklip – fintsnittet)

·

Vi laver levesteder for vilde dyr og planter på kirkens udearealer (fuglebad)

Kirkens affald

·

Vi prøver at reparere vores ting og afleverer, hvad vi ikke kan bruge, til genbrug.

·

Vi reducerer vores madspild.

·

Vi bruger fortrinsvist rigtigt service frem for engangsservice. Køber vi engangsservice, er det så vidt
muligt af nedbrydelige materialer (papkrus)

·

Vi printer og kopierer fortrinsvist på begge sider af arket. Vi anvender restpapir og sorterer det, vi
ikke bruger.

·

Vi komposterer affald forsvarligt, enten på egen jord, eller ved godkendt kompostering

·

Vi leverer pap, papir, glas og metal til genbrug.

·

Vi leverer elektrisk affald til godkendt modtagelse eller, hvor det er muligt, til en genbrugsordning

·

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

·

Vi opfordrer til genbrug og indsamling af fx lysestumper og mobiltelefoner

Vedtaget på menighedsrådsmøde 15.11. 2016.

