Kirkegårdsseminar
Fremtidens kirkegård – Fra udvikling til drift
Tirsdag d. 8. okt. 2019 kl. 9.30 – 15.30

Velkommen til temadag! Vi ser nærmere på, hvordan visioner og udviklingsplaner for kirkegårdens arealer
kan omsættes til en mere bæredygtig drift. – Både når det gælder kvalitet, miljø, økonomi og forbrug af tid.
Mange kirker har udarbejdet udviklingseller helhedsplaner for kirkegårdens arealer. Det er dog ikke altid, at planerne
bliver brugt i praksis og der kan være
forskellige udfordringer med at få dem
implementeret i den daglige drift.
På temadagen får du både inspiration til
fremtidens pleje i praksis og mulighed
for at udveksle viden og erfaringer.
Temadagen henvender sig til ledere og
medarbejdere, der arbejder på kirkegårde og medlemmer af menighedsrådene.

Dagens program

Bæredygtig drift
13.00 Er det nuværende plejeniveau
bæredygtigt?
Få bedre styr på CO2 -udledningen
ved drift af kirkegården. Sæt mål for
fremtiden og undersøg om fremtidige
tiltag vil være bæredygtige. Erfaringer
fra praktisk brug af klimaregnskab hos
anlægsgartnerne.
V/Miljøkonsulent Bente Mortensen,
GreenProject.
13.15 Fra perlesten til stabilt grus
Flere kirkegårde udskifter perlesten
med slotsgrus dels for at øge tilgængeligheden på stierne og reducere
både brændstof- og tidsforbrug til
ukrudtsbekæmpelse. Holstebro Kirkegårde har fokus på bæredygtighed og
har derfor anvendt en grusblanding fra
den lokale grusgrav til at etablere stier på kirkegårdens arealer. Gruset kan
både aflede store mængder regnvand
og er egnet til kørsel med kørestol og
små maskiner.
V/Erik Søvndal, kirkegårdsassistent,
Holstebro Kirkegårde.
13.45 Stauder, der holder ukrudtet væk
Stauder giver større frodighed, flere
oplevelser og mere biodiversitet. Når
planter har etableret sig, vil de have
mindre behov for pleje. Men hvilke
stauder skal vælges i forhold til jord-
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bund og andre lokale forhold? Hvordan sikres en god etablering og hurtig
dækkeevne? Hør om erfaringer fra forsøg på bl.a. Frederiksberg gamle kirkegård.
V/Projektleder Pernille Thomsen,
Frederiksberg kommune
14.15 Kaffepause
14.30 Mange træer, buske og stauder er
gode bestøverplanter.
Flere kirker samarbejder med de lokale
Biavlerforeninger, og der er opsat bistader, som producerer honning. Fuglekasser og insekthoteller kan også
være med til at tiltrække vilde bier,
men der skal helst være blomstrende
planter i nærheden. Dansk Biavlerforening har udarbejdet en liste over hvilke træer, buske, stauder samt en- og
flerårige planter, der producerer særlig
meget pollen og nektar. De er særligt
egnede som bestøverplanter, og kan
bruges, når der skal fokus på biodiversitet.
V/Asger Søgaard Jørgensen,
Konsulent, Danmarks Biavlerforening.
15.00 Opsamling og diskussion
15.30 Tak for i dag! :-)
Afholdelsessted
Sandmoseskolen, AMU Nordjylland
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Tlf. 9633 2600.
Pris
675 kr. pr. person + moms
inklusiv forplejning
Tilmelding
www.amunordjylland.dk/
kirkegaardsseminar.html
Senest: d. 20. september 2019.
Kontakt
Annie Sønderby, virksomhedskonsulent
Sandmoseskolen, tlf. 2120 7196
e-mail: ansb@amunordjylland.dk

21/8 2019. Vi forebeholder os ret til ændringer

9.30 Registrering og morgenmad
10.00 Velkomst og præsentation af
dagens program
Fra udvikling til drift – gode eksempler
på løsninger.
10.10 Fra visioner og udvikling til drift
Hvordan udarbejder man en god udviklingsplan, der også lykkes i drift?
Hør om både udfordringer, muligheder
og forslag til løsninger, når der skal
udarbejdes planer, der virker i praksis.
V/Landskabsarkitekt Anne Stausholm
11.00 Borgere og oplevelser i fokus
Ribe Kirkegårde har gode erfaringer
med at inddrage menighedsråd, medarbejdere og lokale borgere til aktivt
at være med til at udvikle og få skabt
oplevelser på kirkegården. Her er plan-

tet frugttræer, etableret landets første
fortællegynge og kirkegården er blevet
biformidlingssted. Hør om erfaringerne med at udvikle og implementere de
mange nye tiltag fra udviklingsplan til
dagligdag.
V/Hanne Ertbølle Gerken,
Kirkegårdsleder
11.45 Erfaringsudveksling, refleksion og
opsamling
12.15 Frokost

