KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till kursen

DEN MÅNGKULTURELLA BEGRAVNINGSPLATSEN
Olika religioners seder och bruk

HÄSSLEHOLM den 6 februari 2018
Svenska kyrkan är på de flesta orter huvudman för begravningsverksamheten.
I begravningslagen framgår att huvudmannen ska tillgodose det behov som finns i varje
församling/samfällighet av särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet
trossamfund, antingen inom det egna ansvarsområdet eller genom avtal med annan huvudman.
Kursen ger svar på frågor om hur man inom olika traditioner ser på död, begravningsceremoni och
gravplats.
Mål
Att ge kunskap om lagar, regler för den mångkulturella kyrkogården och om traditioner inom
andra religioner.
Målgrupp
Förtroendevalda samt chefer, arbetsledare och övrig kyrkogårdspersonal.

Kursinnehåll
 Religioner som finns representerade i Sverige
 Olika religioners begravningssätt och traditioner
 Begravningslagens krav på att anordna särskilda gravplatser
 När finns det behov av en särskild begravningsplats
 Gravgrävning och återställande efter begravning för olika religioner
 Flyttning av stoft - hur gör man, tillstånd/regelverk
 Samarbete mellan trossamfund, församlingar, begravningsbyrå och kyrkogårdsförvaltning
 Behovet av att översätta ordningsregler och gravvårdsbestämmelser
 Hur lång tid tar integrationen på kyrkogården

SVERIGES KYRKOGÅRDS - OCH KREMATORIEFÖRBUND (SKKF)
SKKF är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor samt rådgivning och
information.
SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN

DEN MÅNGKULTURELLA
BEGRAVNINGSPLATSEN
Olika religioners seder och bruk

Tid och plats

Tisdagen den 6 februari kl 08.30 - 16.00
Hotell Statt, Frykholmsgatan 13, 281 31 Hässleholm.
Tel. 0451-890 00

Föreläsare

Fd driftchef Ingemar Petersson, Malmö
Begravningsentreprenör Birger Signäs, Malmö

Kursavgift

Inkl lunch samt kaffe för- och eftermiddag
3.300:-/deltare från medlemsförvaltning
3.700:-/deltare från övriga. Exkl. moms

Kursdokumentation

150:-/deltagare exkl. moms

Anmälan

Anmälan senast den 4 januari på anmälningstalongen nedan.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar

SKKF:s utbildningsavdelning, tel 08-673 83 13
Se även SKKF:s hemsida adress: www.skkf.se
Anmälningstalong posta faxa eller maila malou.ravelin@skkf.se

Texta tydligt
Fax 08-612 80 36
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