
Kirkegårdskonferencen 2020 sætter fokus på bæredygtighed: Hvordan kan kirkegårdene tage et medan-
svar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor – som en integreret del af det daglige arbejde? 
Vi ser blandt andet på mulighederne for at styrke naturen, reducere udledninger og genbruge materialer. 
Bioetiker Mickey Gjerris gør os klogere på, hvordan vi finder mod og håb til at handle. 

Kirkegårdskonferencen 2020
Torsdag den 5. marts på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t 
i n s t i t u t  f o r  g e ov i d e n s k a b  o g  
n at u r f o rva lt n i n g

I N V I T A T I O N

Bæredygtig kirkegård



 PROGRAM

08.45 Ankomst og kaffe

09.30 Velkomst og morgensang
 Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen  

af Menighedsråd

09.40 FN’s verdensmål og bæredygtighed også 
relevant for kirkegårdene

  Eksempler på, hvordan man kan arbejde med  
mål og delmål i praksis, bl.a. i forhold til udled - 
ning af CO2

 Bente Mortensen, hortonom, Green Project

10.10 Frodighed og variation understøtter bio
diversiteten

 En håndfuld landsbysogne arbejder på at skabe 
grønnere kirkegårde til gavn for naturen – og de 
besøgende 
Peder Lund, ledende graver, Landsbykirkegårdene 
Skanderborg

10.35 Genbrug af gravsten en fordel for miljøet
 Genbrug af sten, nye gravsten af genbrugsmateria-

ler og udskiftelige navneplader kan være med til at 
mindske forbruget af materialer, transport m.m. 
Filip Møller, stenhugger, Filips Sten- og Billedhuggeri

11.00 Pause med frugt

11.20 Stiftet som drivkraft i processen mod bære
dygtighed

 Erfaringer med proces, motivation, erfaringsudveks-
ling og netværksdannelse via temamøder

 Henrik Lerdorf, naturvejleder og grøn konsulent  
i Roskilde Stift

11.50 Hold øje med mulige skadevoldere – og 
nyttige mikrohabitater 

 Nye og gamle skadevoldere truer kirkegårdenes 
planter, men langt de fleste insekter, svampe m.fl. 
bidrager positivt til den biologiske mangfoldighed

 Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, Institut for  
Geovidenskab og Naturforvaltning

12.15 Frokost

13.15 Fællessang

13.20 Nye kvaliteter i kirkegårdsanlægget 
Overvejelser om betydningen af rum, form og 
æstetik og eksempler på, hvordan kirkegården 
tilføres nye kvaliteter

 Signe Moos, landskabsarkitekt mdl,  
MOOS LAND-SKABER

13.45 Medarbejdernes helt særlige rolle i kirke
gårdskulturen

 Kirkegårdsmedarbejdernes job er for første gang 
kortlagt i et forskningsprojekt, som blandt andet 
viser, hvordan de spiller en helt særlig rolle for vores 
kultur omkring døden

 Marie Vejrup Nielsen, forsker, Aarhus Universitet

14.15 Pause med kaffe og kage 

14.35 Kirkegården som rum for rekreation og 
refleksion

 Vi søger i stigende grad steder med rum for ro, 
nærvær og eftertænksomhed, og her har kirke-
gårdene et stort uudnyttet potentiale for menne-
sker med sorg og savn

 Birgitte Kragh Engholm, præst i Vesterbro Sogn  
i København, forfatter og debattør

15.05 Håb i en håbløs tid  
– om klimaforandringer og etik

 Oplægget stiller skarpt på klimaforandringerne og 
viser, hvordan etik, natursyn og religion kan være 
med til at skabe et lysegrønt håb for fremtiden og 
mod til at handle

 Mickey Gjerris, bioetiker og teolog, Københavns 
Universitet

15.50 Opsamling og afslutning 
Søren Abildgaard

16.00 Tak for i år

TID OG STED

Torsdag den 5. marts 2020

Nyborg Strand  

Hotel og Konferencecenter

Østerøvej 2

5800 Nyborg

TILMELDING

Tilmeldingen er bindende. 

Melder du fra senest to uger 

før, skal du betale halvdelen 

af prisen. Efter det skal du 

betale hele prisen, selv om du 

melder fra. Det er altid muligt 

at sende en anden person.

Tilmelding senest den  

20. februar 2020 på  

www.ign.ku.dk/kirkegaarde 

Spørgsmål om tilmelding  

besvares af Tina Biel på  

tlf. 9627 2224 eller  

tb@organicer.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk, 

tlf. 3533 1772

PRIS

1.215 kr. ekskl. moms. Vi har  

plads til maks. 700 deltagere

https://ign.ku.dk/efteruddannelse-kurser/dengroennekalender/kursuskalender/kirkegaardskonferencen-2020/

