Vårkonferens
TEMA: Begravningskultur och kulturarv

14 mars 2019, Vårdnäs Stiftsgård, Brokind Linköping
kl 9.00 till ca kl 16.00

14/3
kl 9
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KRÖ inbjuder alla som arbetar inom begravningsverksam6
heten samt förtroendevalda till en heldag om kulturmiljön på
våra begravningsplatser; kulturgravar, dess bevarande och användande samt hur vårt bemötande av människor kan göra skillnad i många avseenden. Viktiga och ständigt aktuella ämnen inom begravningsverksamheten.
FÖRELÄSNINGAR:
Begravningskultur också i mötet – mötet
som kan förändra. Gillis Edman, Ord och
Handling, kommer att
föreläsa och dela med
sig av de möten han
som begravningsentreprenör har haft
genom åren. Vi får
ta del av hans tankar om bemötande
av människor i sorg.

Kulturmiljöarbete i praktiken - Linköpings Griftegårdsförv. Jörgen Silverstig
och Lena Rundström
berättar hur Linköping
arbetar med sin modell
kring bevarande och
återanvändning av
gravvårdar.

Kyrkogårdshistoria och bevarande av
gravvårdars kulturarv. Anna Andréasson,
ArchaeoGarden,
arkeolog och kulturvetare, specialiserad på trädgårdsarkeologi, grön
kulturmiljövård
och kyrkogårdarnas kulturhistoria,
arden
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föreläser om kyrkogårdshistoria och
det viktiga kulturarv gravvårdarna utgör
och dess bevarande. Gravvårdar speglar
allt från mode, tankar och samhällsstruktur
till teknik och ekonomi.

KOSTNAD: 1 500 kr/person

OBS! ANMÄL DIG SENAST 11/2 på
bifogad anmälningsblankett på sid 2!
FRÅGOR: Annelie 0155-75 117 eller
Sofia Tellebro Hero 0155-29 34 21
INFO OM VÅRDNÄS: www.vardnas.se
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DELTAGARE
Namn					

E-post samt telefon
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FÖRSAMLING
Församling			
Adress
Postadress
Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

MÅLTIDER

(Allergier/specialkost)

Önskemål om specialkost - namn
Jag är allergisk mot följande - Ämne/namn

BINDANDE ANMÄLAN: OBS! ANMÄL DIG SENAST 11/2 på bifogad anmälningsblankett!
annelie.m.karlsson@svenskakyrkan.se eller till Nyköpings församling Annelie Karlsson, Box 103 611 23 Nyköping
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