Inbjuder till
Kyrkogårdskongress den 3 -5 september 2018 i Gävle

Begravningsverksamhet i dåtid, nutid och framtid

VÄLKOMMEN TILL GÄVLE
Varmt välkomna till 2018 års kyrkogårdskongress!
Temat för kyrkogårdskongressen 2018 är dåtid, nutid och framtid inom
begravningsverksamheten. I en tid som ställs inför nya utmaningar såsom
klimatförändringar, brist på begravningsmark i storstäderna, växande underhållsskulder i
bygder med utflyttning och allt svårare att rekrytera kyrkogårdschefer samt andra
nyckelbefattningar till våra kyrkogårdsförvaltningar är det viktigt att inte tappa bort sig helt i
våra nutida bekymmer och prövningar. Det är nyttigt att blicka bakåt och för ett ögonblick
stanna upp och reflektera över svunna tider. Var det så mycket enklare att vara
kyrkogårdsförvaltare för drygt 80 år sedan? Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer firade
80-årsjubileum förra året och vill vi fördjupa oss mer i historien finns ett ypperligt material
framtaget som kommer att delas ut under kongressen. Ledarskap och medarbetarskap i en
verksamhet som dels ska fullgöra skyldigheterna enligt begravningslagen, vara en del av
stadens gröna stråk, bevara kulturarvet och dessutom jobba utifrån hållbarhetsperspektivet.
Kan det bli mycket mer komplicerat? Eller är det just komplexiteten som är utmaningen i
sammanhanget?
Finns det lärdomar att dra ifrån whiskyvärlden. Jämförelsen haltar möjligen något. En
traditionell bransch, som bygger på ett yrkeskunnande som samlats ihop genom
århundradena. Nya aktörer i denna bransch var tidigare inte tänkbara, men nu kommer det
uppstickare som på kort tid har nått framgång genom att bryta ny mark.
Och så var det förstås klimatfrågan; hur förhåller vi oss till klimathoten med översvämningar
och långa torrperioder som uppenbar konsekvens. Möjligen kan föredragen på den första
kongressdagen bringa klarhet.
Under dag två så har vi förmånen att ta del av aktualiteter inom branschen väl serverade av
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Vi gör därefter en djupdykning i kontexten i Gävle
och studiebesöken på den välskötta kyrkogården blir en fröjd.
Kan vi rent av lära oss av hur våra närmaste släktningar, schimpanserna, interagerar med
varandra? Jag är helt övertygad om att vi alla kommer att känna igen oss i det föredrag som
vi avslutningsvis kommer att ta del av dag tre av kongressen.
Kongressen arrangeras av Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska kyrkan i
Gävle, som är lokal värd för kongressen.
Varmt välkomna till några innehållsrika och inspirerande septemberdagar i Gävle.

Katarina Evenseth
Ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer

MÅNDAG DEN 3 SEPTEMBER
11:30–13:30 Registrering (Konserthuset i Gävle)
12:30

Lunch – Anmälan

13:30-14:00

Inledning och välkomnande
Katarina Evenseth Ordförande i Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Karin Sarja, Kyrkoherde i Gävle pastorat
Roger Bergel, Kyrkogårdschef i Gävle pastorat

14:00-14:40

Ett förändrat klimats utmaningar och möjligheter i kyrkogårdsdriften En agronoms perspektiv på vatten, jord och växtnäring
Anders Larsson, Agronom Glivarp Garden AB

14:40-15:20

Mackmyra Svensk Whisky – att etablera sig en traditionsburen bransch
Patrick Björsjö, ansvarig för Region Väst

15:20-16:00

Kaffe med besök hos utställare

16:00-16:45

Klimatförändringar – inbillning eller fakta?
Madeleine Westin, meteorolog

16:50

FSK-s årsmöte

19:00-21:30

Mingel City konferens, Norra Slottsgatan 6, Anmälan
Big Red and Blue underhåller

Madeleine Westin – meteorolog, programledare
och författare

Patrick Björsjö – Mackmyra
Ansvarig för region Väst

TISDAG DEN 4 SEPTEMBER
08:30-09:10

Information om aktualiteter inom begravnings- och kyrkogårdsverksamheten – Svenska kyrkans
Arbetsgivarorganisation
Christer Pettersson, kyrkogårdskonsulent

09:10-09:50

Livets träd i dödens närhet
Sven Hillert, präst i Gävle pastorat och författare med ett stort miljöintresse

09:50-10:30

Kaffe med besök hos utställare

10:30-11:10

I-tree – trädens positiva effekter för välbefinnande och samhällsekonomi
Johan Östberg, landskapsingenjör och fil Dr Trädkonsult.nu

11:10-12:00

Arboretum i Valls hage
Cristian Jansson, parkingenjör, Gävle kommun
Information om studiebesöken samt kvällens middag
Lokalkommittén

12:00-12:05

12:00-13:30

Lunch med besök hos utställare (Konserthuset)

13:30-16:15

Studiebesök på arboretum och på Skogskyrkogården

16:15

Återtransport med buss

18:30

Transport till Gasklockorna

19:00

Middag med underhållning i Stora Gasklockan Anmälan
Årets Kyrkogårdsförvaltning presenteras

Sven Hillert – församlingsherde
och författare, Gävle

Johan Östberg – Trädkonsult.nu

ONSDAG DEN 5 SEPTEMBER
09:00-09:40

Bevara, använda och utveckla – det gröna kulturarvet och dess utmaningar
Heikki Ranta, Stiftsantikvarie, Lunds stift

09:40-10:20

Kyrkogårdens inramning
David Fuchs, Byggnadsantikvarie och fastighetsingenjör, Kyrkogårdsförvaltningen Växjö

10:20-11:00

Kaffe med besök hos utställare

11:00-12:00

Känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap utan tal
Ing-Marie Persson, tidigare primatansvarig i Furuviks djurpark

12:00-12:15

Inbjudan till 2019 års kongress

12:15

Lunch Anmälan

Heikki Ranta Stiftsantikvarie, Lunds stift

David Fuchs,
Byggnadsantikvarie och fastighetsingenjör Växjö

ALLMÄN INFORMATION
Tid

3 – 5 september 2018

Plats

Gävle

Pris

Kongressavgift: 3 700 kr inkl. moms.
I avgiften ingår kaffe och lunch för tre dagar, mingel den 3 september och kongressmiddag
den 4 september.

Logi & resa Logi ingår inte i priset men kan bokas i samband med anmälan enligt nedan.
Anmälan

Bindande anmälan till kongressen sker via nedanstående länk
http://www.trippus.net/fsk
Sista anmälningsdag är den 30 juni 2018

Bekräftelse Skickas till deltagarna via e-post
Betalning

Mot faktura som sänds ut via e-post senast 6 veckor innan kongressen

Upplysning Övriga upplysningar och svar på praktiska frågor:
Resekompani AB, resor@resekompani.se tfn: 026 – 26 70 70
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer,
Katarina.evenseth@svenskakyrkan.se
pg.akesson@gmail.com
Mattias.schultz@svenskakyrkan.se
Lokalkommittén – Linda Gavell linda.gavell@svenskakyrkan.se
Roger Bergel roger.bergel@svenskakyrkan.se

Känslor, kärlek, bekräftelse och ledarskap utan tal –
Ing-Marie Persson, Ordförande Sweden
Chimpanzee Trust

