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I N V I TAT I O N
Kirkegårdskonferencen 2018
Torsdag den 8. marts 2018 på Nyborg Strand – Hotel og Konferencecenter

Samspil med brugerne
Kirkegården er til for brugerne, men det kan måske godt drukne lidt i arbejdet med at få drift, økonomi
og helhed til at fungere. Derfor sætter Kirkegårdskonferencen 2018 fokus på samspillet med brugerne:
Hvordan ser de kirkegården, og hvordan kommer vi dem bedst i møde. Desuden kan du blive klogere på
græs og gravminder og møde B.S. Christiansen, der har en aktiv og handlekraftige tilgang til alle livets
forhold inkl. døden.

PROGRAM
08.45 Ankomst og kaffe
12.15 Frokost
09.30 Velkomst og morgensang
Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af
Menighedsråd
09.40 Fremtidens kirkegårdsbrugere: Hvem er de?
Befolkningsudvikling, megatrends og større
forskellighed blandt brugerne vil påvirke begravelsesskikke og ønsker til service og udformning af
kirkegården
Marianne Levinsen, fremtidsforsker og tidl. ansat i
folkekirken
10.10 Kirkegården set fra en families synvinkel
En bruger giver sit bud på, hvordan kirkegårdene
kan imødekomme moderne menneskers behov
Søren Egemar Knudsen, civiløkonom og formand
for FDF Roskilde, blogger på facebook.com/
efterladt
10.35 Følelser ved gravstedet
Kirkegårdene kan ende med at blive steder, man
kun nødigt besøger, viser erfaringer fra Tyskland.
Derfor undersøger man nu behovet for sorgbearbejdning for bedre at kunne komme brugerne i
møde
Karin Holst-Mikkelsen, sælger hos bronzestøberiet
Strassacker

13.15 Fællessang
13.20 Plads til forskellighed på kirkegården
Kirkegården skal fornyes med respekt for både
traditioner, vaner og nye behov. VEGA landskab
præsenterer sine erfaringer med brugerinddragelse
og med at skabe anlæg, der kan rumme forskelligheder
Anne Galmar, landskabsarkitekt maa mdl og
partner i VEGA landskab
13.50 Nyt om græspleje
Græs fylder mere og mere på kirkegården og bliver
dermed en større opgave i driften. Bliv klogere på
nye græssorter, forebyggelse af slidskader, robotklippere og græskanter
Anne Mette Dahl Jensen, seniorrådgiver, Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning
14.15 Kaffepause
14.35 Få styr på gravmindesikkerheden
Gravminder skal stå ordentligt fast, så de ikke kan
skade brugere og medarbejdere. Københavns
kirkegårde præsenterer deres plan til inspiration
Peter Tom-Petersen, projektleder, Københavns
Kommunes kirkegårde

11.00 Pause
11.20 Lad os træde ind i nutiden
Kirkegården skal afspejle det liv, der leves uden for
hækken. Det er afsæt for Ribe Kirkegårde, der
arbejder på at give kirkegården ny værdi ved bl.a.
at invitere byens borgere med til projekter, gode
fortællinger og hemmelige stier
Hanne Gerken, kirkegårdsleder, Ribe Kirkegårde
11.45 Kirkegårdsvedtægter til fælles bedste – eller
et tyranni?
Der er brug for en bedre balance mellem brugernes
behov og vedtægternes indhold og administration,
og det kræver mod til forandring
Jens Dejgaard Jensen, kirkegårdsleder, Silkeborg
Kirkegårde og bestyrelsesmedlem i Foreningen for
Kirkegårdskultur

TID OG STED
Torsdag den 8. marts 2018
Nyborg Strand
Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2
5800 Nyborg

TILMELDING
Tilmelding senest den 22.
februar. Tilmeldingen er
bindende. Ved afmelding
senest to uger før debiteres
halvdelen af prisen. Ved
senere afmelding debiteres
hele prisen.

15.05 Døden er til at forudse, så få styr på det, du
kan få styr på
Det er helt sikkert, at vi alle skal dø på et tidspunkt.
Hvorfor så ikke få truffet nogle beslutninger, som
frigør energi til at leve, mens vi er her
B.S. Christiansen, foredragsholder, mentaltræner
og tidl. jægersoldat
15.50 Opsamling og afslutning
Søren Abildgaard
16.00 Tak for i år

Tilmelding på
www.ign.ku.dk/kirkegaard
Spørgsmål om tilmelding
besvares af Tina Biehl på
tlf. 9627 2226 eller
tn@organicer.dk.

PRIS
Prisen for deltagelse i konferencen
er 1.195 kr. ekskl. moms.
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk,
tlf. 3533 1772

