
Roskilde Stiftsråd vil gerne bidrage til en bæredygtig udvikling i folkekirken. Det gælder også kirkegårdene. 
Derfor har Stiftsrådet i samarbejde med Grøn Kirke søsat et 2-årigt projekt, der skal sætte fokus på grøn 
kirkegårdsdrift. Det er Stiftets Grønne Udvalg og Grøn Kirke, der står bag arrangementerne, der er støttet af 
Stiftsrådet. Arrangementerne er primært tiltænkt deltagere fra Roskilde Stifts område.

Kontaktperson: Henrik Lerdorf, 2879-2168, klemmenstrupvej10@gmail.com

Grøn kirkegårdsdrift
Roskilde Stift

Studietur til Ribe

Haslev, tirsdag den 18. september 2018
Vordingborg, tirsdag den 25. september 2018
Bregninge-Bjergsted (ved Kalundborg), onsdag den 26. september 2018

På temadagen vil du blive introduceret til praktiske tiltag, der kan gøre kirkegården mere bæredygtig. Der er 
også tid til at høre lidt om baggrunden: Hvorfor er bæredygtighed vigtigt? Hvad har det med folkekirken at 
gøre? Efter introduktionen skal vi besøge den lokale kirkegård, hvor vi i grupper arbejder med idéer til grøn 
drift – både hos dem vi besøger og hjemme på egen kirkegård.

Programmet er ens på de tre temadage. Alle dage fra kl. 8 til ca. kl. 14. Der er 40 pladser på hver temadag, og 
der er max 3 pladser til deltagere fra samme sogn. 
Tilmelding til gronkirke@gronkirke.dk med angivelse af hvilken temadag du ønsker samt deltageres navne.
Det er gratis at deltage, men ved afmelding senere end 5 dage før temadagen opkræves et gebyr på kr. 300.
Detaljeret program, deltagerliste m.m. udsendes inden temadagen til alle tilmeldte.

Fredag den 12. oktober 2018

I Ribe skal vi besøge kirkegårdene, hvor kirkegårdsleder Hanne Gerken og hendes team har gennemført en 
række spændende tiltag. Målet er at bidrage til bæredygtigheden samt at åbne kirkegården mod brugere, 
naboer og lokalsamfundet. 
Efter frokost skal vi en tur rundt i det gamle Ribe og videre ud i lokalområdet og se flere aktiviteter, der 
handler om bæredygtighed og samskabelse.  

Afgang med bus fra Korsør kl. 7.45, hjemkomst til Korsør ca. kl. 18. Der er plads til 15 deltagere. Pris kr. 200. 
Tilmelding til gronkirke@gronkirke.dk.
Ved afmelding senere end 5 dage før turen opkræves yderligere et gebyr på kr. 300. 
Detaljeret program, deltagerliste m.m. udsendes inden turen til alle tilmeldte. 

3 temadage
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