GRØN KIRKE

BL OMSTE RE NG
H ØJ T GR Æ S

Alt tilhører Gud.
”Jorden med alt, hvad den rummer,
verden og dens beboere, tilhører
Herren”
Salme 24, v. 1
Ifølge Bibelen er jorden
skabt af Gud, og vi har alle et ansvar
for at forvalte alt det skabte med
omtanke.

Netværk af kirker, organisationer
og menigheder,
med omtanke for Guds skaberværk.
Vi forpligter os via en tjekliste.
Se nærmere på
http://www.gronkirke.dk/

Vores natur har det skidt.
Insekter dør i store mængder.
Sommerfugle, bier og fugle
forsvinder.
I denne folder kan du læse mere
om, hvordan vi i Grønnevang kirke
vil gøre en forskel.

H V O R F O R E N NAT U R L I G B L O M S T E R E N G ?
Der er ikke plads nok til insekter i vores land, hvor landbrug, beboelse, industri og trafik fylder meget.
Forskere slår alarm: der er tegn på, at vi står overfor den største naturkrise nogensinde, og vi kender
ikke konsekvenserne. Derfor giver kirken plads til naturen.

I Danmark har vi mistet et stort antal bi-arter og sommerfuglearter på kun 50 år. Årsagen til nedgang i antal af dyr er, at de
mangler føde og et sted at leve. Vores landbrug, byer og haver er
alt for strømlignede og fine, der er pæne græsplæner, sprøjtede
marker, fliser og snorlige træer, ingen ukrudt.
Vi kan gøre en forskel, ved at give insekter, bier og sommerfugle
mere plads at leve på. De har brug for mange forskellige slags
urter.
Bakken foran kirken er ideel. Den er tør og solbeskinnet.
Hvis det skal lykkes, er det vigtigt at fjerne næringsstofferne.

Vi håber denne folder har givet svar på nogle
spørgsmål.

Græsset skal have lov til at gro, det skal slås en til to gange i løbet
af sommeren, og det afslåede materiale skal fjernes. Dette skal
gøres et par år, før der kan spredes frø af vilde blomster. Når
næringsstofferne fjernes, giver det plads og lys til blomster. Det
tager tid, men resultatet bliver til glæde for bier og sommerfugle.

De første år

Et godt resultat

Hvis du ønsker at vide mere kan du besøge
kirkens hjemmeside på,

Kirken har Skansebakken som nabo. Denne giver et godt
eksempel på, hvordan der kan laves natur i byen.

www.gronnevang.dk
På Skansebakken lever tre sjældne sommerfuglearter.
Der er ikke langt fra Skansebakken til Grønnevang Kirke. Derfor
kan de sjældne arter få udvidet deres levested på vores eng.
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