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Program 
8.30 Ankomst og indskrivning

9.00 Morgensang og velkomst
9.15  Hvorfor er jeg her – og hvad vil jeg gerne have 
 ud af dagen? (kort præsentation ved bordene)

9.30 Glimt fra virkeligheden 
 Hvorfor er graverne, gartnerne og 
 kirkegårdene vigtige? 

Oplæg og samtale v/ graver Denis Hansen (Tikøb 
Kirke), kirkegårdsleder Charlotte Nordman, 
(Grøndalslund Kirkegård) og sognepræst Jeanne 
von Benzon (Vejby-Tibirke Kirker)

10..30 Pause

10.45 Krisers og sorgens forskellighed
Hvad sker der? Hvad er på spil? 
At se og at lytte – om mødet med 
mennesker i sorg på kirkegården. 
Små muligheder med stor betydning. 
Når mennesker føler sig velkomne.
Oplæg og samtale v/ sorgkonsulent 
Eva Christoffersen.

12.00 Frokost

13.00 Perleplader, gravlys og kitsch.
Kan perleplader og gravlys og andet 
“pingel- pangel” være vigtige? 
Oplæg og samtale om betydningen af ritualer v/ 
Jeanne von Benzon og Charlotte  Nordman. 

13.30 Urnenedsættelse - hvordan?
Hvordan gør vi ved urnenedsættelse?
Oplæg og samtale v/ Jeanne von Benzon og 
Charlotte Norman

Diakoni på kirkegården
Hvad er på spil? Redskaber til det enkle og gode møde med mennesker i sorg

Kirkegårdene og kirkegårdspersonalet udfylder en vigtig
 funktion på afgørende tidspunkter i vores tilværelse. 

Næsten alle opsøger kirkegården og møder 
personalet i forbindelse med begravelser, 

urnenedsættelser og gravstedsbesøg. 
Med denne kursusdag sætter vi fokus 

på kirkegårdspersonalets betydning 
i mødet med mennesker i sorg  –

 vi ønsker at styrke fortrolighed, ro og 
rummelighed i mødet med kriseramte 

og sørgende på kirkegården. 

14.00 Pause

14.15 Kirkegården som rekreativt område
Replik v/ Jytte Andresen, formand for kir-
kegårdsudvalget i Rødovre Sogn

14.40 Samarbejde og sparring!
Opfordring v/Thyge Enevoldsen

14.50 Sang og tak for i dag

Tid, sted og pris
Torsdag den 2. marts 2023 kl. 8.30 - 15

Kirkeladen ved Græse Kirke
Græse Bygade 25B
3600 Frederikssund

Deltagelse inkl. forplejning koster 50,- kr 

Tilmelding
Tilmelding senest den 26. februar 2023
 til: diakonikonsulent Thyge Enevoldsen, 
 ten@km.dk (eller tlf. 72 32 52 22)

Diakoni
på kirkegården
For kirkegårdspersonale og

andre ansatte og frivillige
med interesse i 

kirkegårdens betydning 
for mennesker i sorg

Torsdag den 2. marts 
2023 kl. 8.30 - 15 

Kirkeladen 
Græse Kirke

Græse Bygade 25B
3600 Frederikssund

Arrangeret af 
Diakoniudvalget i Helsingør Stift 


