
NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR
INVITERER  TIL

ÅRSMØTE 
og FAGDAGER 2011 

i Gjøvik
31. august - 2. september 2011

Tema: 
Vår grønne og grå hverdag

ÅRSMELDING OG ÅRSMØTEINNKALLING
PROGRAM OG PÅMELDINGSSKJEMA FOR FAGDAGENE
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FAGDAGAR 2011 i Gjøvik
Tema: Vår grønne og grå hverdag

Onsdag 31. august
kl. 11.00    Registrering
kl. 12.00  Lunsj
kl. 13.00  Velkommen 
kl. 13.15  Grønn kompetanse
 -Vurdering og skjøtsel av trær 
 v/arborist Kris  n Moldestad
kl. 14.00 Miljøstasjoner
 -Dri  , vedlikehold, este  kk
 v/Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA)
kl. 15.15 Bransjestandard om invaderende planter
 -Hvordan velge re  e planter for re   landsdel
 v/Hege Abrahamsen, daglig leder i Fagus
kl. 17.00 – 20.00 Cruise med Skibladner m/Glajazz og reker

Torsdag 1. september
kl. 09.00 Vi som jobber med død
 v/Lars Danbolt, forskningsleder ved Religionpsykologisk senter  
 på Sykehuset innlandet, og professor ved MF 
kl. 09.45  Off entlig – privat sfære, hvordan ivareta begge?
 v/ Margaret Eckbo, direktør i Gravferdsetaten, Oslo
kl. 11.00  Fram  den er ikke hva den var 
 -Hva vil brukerne ha, og hva vil vi?
 v/Lennart Angselius, kirkegårdssjef i Jönköping
kl. 12.00  Lunsj
kl. 13.00  Befaring  l Gjøvik krematorium, Hunn gravlund og Gjøvik 
 gravlund. Dere  er  l Hoff  kirkegård i Østre Toten
kl. 17.00  Årsmøte
 På Bygdestua på Hoff svangen, Lena
kl. 20.00  Festmiddag på hotellet
 Underholdning v/Trond Nagell Dahl og Leif Anders Wentzel

Fredag 2. september
kl. 09.00  Heving av kvalitet med samarbeid mellom kommuner? 
 v/Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen
kl. 09.45  Miljøser  fi sering av virksomheten
 v/Brit Gulbjørnrud, personalansvarlig i Gravferdsetaten i Oslo
kl. 11.00  Presentasjon av endringer i gravferdsloven  
 v/seniorrådgiver Per O  o Gullaksen, kirkedep.
kl. 11.45  Lunsj, slu  
                                   

Informasjon om sted og pris: Se side 11
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ÅRSMØTEINNKALLING 

Det blir med de  e kalt inn  l årsmøte i Norsk forening for kirkegårds-
kultur torsdag 1. september 2011 kl. 17.00 på Bygdestua på Hoff svan-
gen, Tømmerholdvn. 320, 2850 Lena.
  

  Dagsorden:

1.   Kons  tuering
 a.  Opprop
 b.  Valg av dirigent
 c.  Valg av to referenter
 d.  Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten  
   skal underskrive protokollen
 e.  Vedtak av dagsorden  
2.   Årsmelding
3.    Regnskap
4.   Fastse   ng av kon  ngent
5.   Budsje   orslag
6.   Innkomne saker
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
8.   Valg av revisor
9. Valg av valgkomité
10.  Fastse   ng av sted for neste årsmøte
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SAK 2:  ÅRSMELDING andre halvdel 2010 og første halvdel 2011
Norsk forening for kirkegårdskultur er en ideell uavhengig forening som skal ar-
beide for å fremme god kirkegårdskultur, og arbeide for å utvikle fram  dig  
kirkegårdspoli  kk. Sekretariatet ligger i Drangedal kommune. 

Tillitsvalgte:
Leder:   Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde                            (valgt -10)
Nestleder:  Eirik Stople, gravlundssjef i Stavanger                 (valgt -09)
Styremedlemmer: Tove Kirsten Hansen, kirkeverge i Alstahaug             (valgt -09)
    Naomi Louise Wilde, landskapsarkitekt, Bærum      (valgt -10)
    Margaret Eckbo, direktør i Gravferdsetaten, Oslo    (valgt -10)
Vararepresentanter: Ola Kris  an Asp, daglig leder Ves  old Krematorium IKS
    Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen
Revisor:  Ernst & Young AS 
Valgkomité:  Johannes Sørhaug, kirkesjef i Porsgrunn
    Randi Moskvil Letmolie,  dl. kirkeverge i Horten
    Helge Rask, enhetsleder i Trondheim   
Ansa  e:  Synnøve Haugstad Sira (85 %)
    Bjarne Kjeldsen (50 %, innleid fra KA)

Årsmøtet 2010
Årsmøtet fant sted onsdag 1. september kl. 12 om bord på DFDS Perls of Scandina-
via, ved kai i Oslo. Det mø  e 86 personer på årsmøtet, 44 av dem hadde stem-
mere  .  Johannes Sørhaug ble valgt  l dirigent. Bjarne Kjeldsen og Tove Hansen 
ble valgt som referenter, og Margaret Eckbo og Jenny Madland  l, sammen med 
dirigenten, å underskrive protokollen. 
Det stod 10 saker på dagsorden. Framlagt årsmelding for andre halvdel av 2009 og 
første halvdel av 2010 og regnskap for 2009 blei godkjent, og budsje   for 2011 ta   
 l e  erretning. Dagsorden og årsmelding ble godkjent uten merknader. 

Hans Jakob Nes ble valgt som leder for to år, og Naomi Louise Wilde og Margaret 
Eckbo ble valgt som styremedlemmer for to år. 
Ola Kris  an Asp og Inghild Hareide Hansen ble valgt  l varamedlemmer for et år. 
Ernst & Young AS blei valgt som revisor.

Sekretariat og ansa  e
Sekretariatet holder  l i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune 
i Telemark. Synnøve Haugstad Sira har 85 % s  lling som kontor- og kursleder, med 
kontor  d mandag - torsdag kl. 08.30 - 16.00.  Kontor-/kursleder står for den daglige 
dri  en av sekretariatet, fører regnskapen, har ansvar for kursplanlegging og prak-
 sk gjennomføring av kurs og fagdager, og er sekretær for styret.

Bjarne Kjeldsen er innleid fra KA som prosjektleder i 50 % s  lling. Han har kontor 
i Kirkens Hus i Oslo. Kjeldsen er sekretær for faglig råd. Blir ved behov leid ut på 
 mebasis  l sekretaria  jenester for Norsk kremasjonss   else.

Arbeidsmiljøet er bra. Det har vært lite sykefravær i perioden.
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Styrets arbeid  
Det er avholdt fi re styremøter i perioden, e   i andre halvdel av 2010 og tre i første 
halvår av 2011. Det er behandlet i alt 34 saker. Hovedsakene har vært:  
Fagdager og kurs: En økning i kursavgi  ene fra og med 2011 vedta   på grunn av 
bor  all av kirkegårdskonsulenten som ressurs. Innspurt i ferdiggjøring av nye ne  -
sider gjorde at det ble arrangert e   kurs mindre våren 2011. (se også eget punkt i 
årsmeldingen).
Regnskap og budsje   (egne årsmøtesaker)
Faglig råd (eget punkt i årsmeldingen)
Fagus: I 2010 ble vi ta   opp som medlemmer i Fagus. Inngangsbille  en ble sa    l 
kr 65.000, som skal innbetales over tre år med kr 25.000 i 2010, kr 20.000 i 2011 og 
20.000 i 2012. (se også eget punkt i årsmeldingen)
Fag  dsskri  et Kirkegården: Gjennomgang av organisering av bladet, samt innhold, 
annonser mm. Oppnevning av redaksjonsutvalg.
Nye ne  sider: De nye ne  sider for Kirkegårdsforeningen ble lansert i mars. 
Satsningsområder: Oppfølging og evaluering av satsningsområdene i vedta   
handlingsplan. Kursvirksomhet: Utvikling igang av ny   kursopplegg om kirke-
gårdsforvaltning i møte med forskjellige religioner og livssyn, og samarbeide med 
KA om utvikling av ny   og kompetansegivende kurs i regi av sektorens OU-styre. 
Informasjonsarbeid: Nye ne  sider er lansert. Fagdager: Aktuelle temaer er sa   på 
dagsorden.
Nordisk kongress: Planlegging for kongressen i Norge i 2013 er startet, i samarbeid 
med den nordiske foreningen NFKK. (se også eget punkt i årsmeldingen).
Revisjon av gravferdsloven: Høringsu  alelse er sendt inn, både fra Kirkegårdsfore-
ningen og faglig råd. I  llegg ble tre prioriterte punkt lagt fram direkte for stor  ngs-
komiteen under høringen. 
Kirkegårdskonsulents  llingen: Fokus overfor departementet i forhold  l viderefø-
ring av kirkegårdskonsulents  llingen. Vi var også representert ved kirkegårdskonsu-
lent Helge Klingbergs avskjed i departementet før jul.
Rådgivning: Kontakt med departementet for å få videreført rådgivingstjenesten for 
lokale kirkegårdsforvaltninger, som før var  llagt kirkegårdskonsulents  llingen.
Revisjon av forskri  ene  l gravferdsloven: En arbeidsgruppe har jobbet med for-
slag  l endringer i gravferdsloven, og innspillet er sendt departementet.
Avtaler med KA: Reforhandling av samarbeidsavtalen med KA, samt vilkår for Kir-
kegårdsforeningens kjøp av en halv s  llingsprosent.  
Administra  vt: Gjennomgang av ansa  es arbeidsinstruks. Det er beslu  et at bok-
mål skal være målføret for foreningen.
Æresmedlemskap: I forbindelse med kirkegårdskonsulentens avgang beslu  et sty-
ret å inns  lle  l årsmøtet om å oppnevne Helge Klingberg som æresmedlem.

Faglig råd 
Rådet består av representanter fra Kirkegårdsforeningen, Fagforbundet, Delta, KA 
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, HSH gravferd og Norsk bergindustri. 
I  llegg møter seniorrådgiver i Kirkerådet Per Tanggaard, i kra   av egen kompetan-
se. Prosjektleder i Kirkegårdsforeningen er sekretær for rådet. I perioden har særlig 
spørsmål kny  et  l revisjonen av gravferdsloven og forskri  ene preget arbeidet i 
rådet. 
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Foreningens medlemmer

På medlemskap 1 og 3 er det anledning  l å ha ekstraabonnenter, slik at medlems-
listene i alt viser 1194 adresser.  

Publikasjonar
Tidsskri  et Kirkegården er kommet ut med fi re nummer i perioden: I september 
og november 2010, og april og juni 2011. 
Redaktør er Alf Bergin. Redaksjonsutvalget består av Helge Klingberg, Arne Eggen, 
Synnøve Haugstad Sira og Bjarne Kjeldsen. 
Fagli  eratur for salg: 
He  ene Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal, Idékonkurranse om form-
giving av gravminner og Kirkegårdens dag.  
Boka Kirkegården -et levende kulturminne. 
Bes  llingsskjema ligger på våre ne  sider www.kirkegaardskultur.no.

Fagdager 2010
På Fagdagene i 2010 gjorde vi en utradisjonell vri; vi inviterte  l Danmarks-tur! 
Det startet med årsmøte onsdag 1. september ombord på båten DFDS ”Perls 
of Scandinavia” mens den lå i land. Dere  er åpnet fagdagene med et panel av 
stor  ngspoli  kere fra forskjellige par   som var u  ordret  l å snakke om kirkegårds-
poli  kk. E  erpå forlot de båten som ikke skulle være med på turen, mens Helge 
Klingberg og Aud Wefald snakket om Frem  dens u  ordringer se   i lys av 75 års 
samla erfaring. Dagens siste punkt var middagsbuff et ”Det store kolde bord”.
Om morgenen torsdag 2. september ankom vi København. Busser tok oss ut  l 
omvisning på Assistens og Bispebjerg krematorium og kirkegård, der temaet var 
Mangfold og historie - kirkegårdskultur i storbyen. På Assistens var kirkegårdsveile-
der S  ne Helweg en engasjert og kunnskapsrik omviser.
Lunsj ble innta   i skinnet fra stearinlys på gamle og ærverdige St. Gertruds Kloster.
Vel ombord på båten igjen, samlet vi oss i møtesalen for den tradisjonelle spørre  -
men ved kirkegårdskonsulent Helge Klingberg. 
Dere  er tok avtroppende styreleder Johannes Sørhaug ordet, og anbefalte på 
vegne av styret at Helge Klingberg skulle bli  ldelt æresmedlemskap i foreningen. 
Årsmøtet ga sin  lslutning med stående applaus. (Se også eget punkt i årsmeldingen).
Dagen ble avslu  et med festmiddag, som også var den formelle avslutningen av 
fagdagene.
Fredag morgen var vi  lbake i Oslo, og deltagerne reiste hver  l si  .
Til sammen deltok 117 personer på hele eller deler av fagdagene.

2011 2010 2009 2008 2007

1 Fellesråd / kommuner       358 358 366 372 383

2 Sokneråd                           4 4 5 7 14

3 Firma, bispedømme    62 62 64 66 60

4 Personlige 74 73 71 78 84

5 Livsvarige 14 13 13 13 13

6 Æresmedlemmer 2 1 1 1 1

512 510 519 536 554
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Kurs og arrangement
Prak  sk kirkegårdsdri    5. - 8. oktober 2010 på Lillehammer med 30 deltakere 
(fullt kurs) og 30. mars - 1. april 2011 i Grimstad med 22 deltakere. Kurset er en 
grunnopplæring i kirkegårdsdri  .
Tema: Lover og regler for kirkegården, Gravregister og gravfeste, Kirkegårdstek-
nikk, Kistegrav eller kremasjon, Åpning og lukking av grav, Stell av grøntanlegget, 
Registreringsarbeid og oppdatering av kartverk, Gravminner, plantefelt og betalt 
gravstell, Møte med mennesker i sorg. Befaring  l kirkegårder.
Foredragsholdere: Kirkegårdskonsulent Helge Klingberg, gartnerne Eva
Marie Larsen, Morten Bragdø og Siri Øymoen, diakon Me  e Stoveland, og sokne-
prest Øyvind Sagedal.
Krematorieteknikk del II,  2. - 5. november 2010 i Tønsberg med 24 deltakere.
Tema: Sorg og død i et fl erkulturelt perspek  v, Publikumskontakt, Moderne 
krematorieteknikk, Forbrenningsteknikk, Varmegjenvinning, Dri  ssikkerhet og 
feilsøking, Måling, styring og regulering, Vedlikehold av ovn og anlegg, Ven  lasjon 
og kjøleanlegg, Ombygging og nybygging av krematorium, Godkjenning og 
utprøving av anlegg, Arbeidsmiljøloven og forskri  er, HMS-arbeid, Historien om 
Ves  old krematorium og studiebesøk dit.
Foredragsholdere: Ingeniørene Torbjørn Samuelsson og Søren Jepsen, 
prosjektleder Bjarne Kjeldsen, daglig leder Ola Asp, og Conny Bruun fra 
Arbeids  lsynet.
Deltakere på våre kurs har vært kirkeverger, kirkegårdsarbeidere, dri  sledere, 
krematører og kontorpersonale.

Fagus
I forbindelse med Kirkegårdsforeningens inntreden som medlemsorganisasjon i 
2010, ble et  lbud om årsabonnement hos Fagus sendt ut  l våre medlemmer.
I siste periode har det foregå   et arbeid med å lage en ny bransjestandard om inva-
derende, fremmede planter som bør unngås i off entlige plan  nger.

Nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordiska förbundet för 
kyrkogårdar och krematorier (NFKK). Organisasjonen har bl.a. ansvar for planleg-
ging og gjennomføring av en nordisk kongress hvert 4. år. 
Neste kongress blir i Norge og Ålesund 4.-6.september 2013, og planleggingen er i 
god gang. Kirkegårdsforeningen og NFKK utgjør planleggingsgruppa, og i  llegg har 
vi etablert kontakt med et lokalt arrangementsbyrå.
 
Ny   æresmedlem
Tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg ble på årsmøte og fagdager 2010 
utnevnt  l æresmedlem i Kirkegårdsforeningen.
Avtroppende styreleder Johannes Sørhaug takket for hans store innsats i forenin-
gen og overfor våre medlemmer, og  dl. ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes gikk 
gjennom hans mange år som kirkegårdskonsulent og hans store betydning for kir-
kegårdssektoren. Som synlig bevis på æresmedlemskapet ble det  ldelt et diplom, 
samt overrakt en gave som takk for det gode samarbeidet gjennom mange år.
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SAK 3: REGNSKAP 2010 

INNTEKTER Regn. 2010 Budsj. 2010 Regn. 2009
Kon  ngenter 735 075  750 000 738 050
Salg publikasjoner, annonser 214 017  225 000 176 982
Fagdager, årsmøte 478 448  325 000 408 385
Kurs 886 823  560 000 691 750
Nordisk kongress 48 978
Tilskudd 100 000  100 000 100 000
Andre inntekter 61 246  25 000 27 781
Renteinntekter 19 301  30 000 26 722
Sum 2 494 909  2 015 000 2 218 648
UTGIFTER

Publikasjoner  369 669  300 000 302 951
Fagdager, årsmøte  426 288  300 000 400 515
Kurs 690 111  470 000 476 235
Styreutgi  er 44 347  75 000 70 195
Kontor, administrasjon 103 025  90 000 91 090
Nordisk samarbeid 6 235  45 000 83 684
Lønnsutgi  er 379 703  360 000 358 849
Prosjektleder inkl. kontor 387 751  350 000 369 095
Prosjekt nye ne  sider, Fagus 26 193 -                 70 075
Andre kostnader 27 407  25 000 30 440
Sum 2 460 729  2 015 000 2 253 129

RESULTAT 34 180 0 -34 481

Kommentarer  l regnskapet:
Inntektene i 2010 har vært ganske stabile, det som har gå   opp er posten “An-
dre inntekter” som inneholder moms-refusjon e  er nye regler, samt inntektene 
på kurs og fagdager. Det siste har å gjøre med at det er arrangert e   ekstrakurs 
pga stor e  erspørsel. Fagdagene var det også god deltakelse på. Utgi  ene  l 
kurs og fagdager er også større, men resultatet er likevel et godt overskudd på 
begge. Den posten som er økt ensidig mest, er utgi  er  l publikasjoner. Det 
skyldtes at det ble laget et bilag for nye fellesrådsmedlemmer som ble sendt 
med Kirkegården nr. 1. Utgi  er  l nordisk samarbeid har derimot vært små i 
perioden. Det skyldes få møter, men møteak  viteten ventes å  lta ganske mye 
fram mot 2013, da det er Norge sin tur  l å arrangere nordisk kongress. Så er 
første avdrag på kr 25.000 betalt av innmeldingsavgi  en på kr 65.000  l Fagus.                                                                                                                                           
Det erklæres at forutsetningen for fortsa   dri   er  lstede.                            

Styrets forslag  l godkjenning av regnskap for 2010:
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BALANSE     2010     2009
EIENDELER
Omløpsmidler:
Drangedal og Tørdal Sparebank 1 049 945 645 047
Utestående 12 275 19 131
SUM EIENDELER 1 062 220 664 178
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital:
Fri egenkapital pr. 1.1. 560 264 594 745
Årets resultat 34 180 -34 481
Sum egenkapital 594 444 560 264
Kortsik  g gjeld:
Skyldig ska  , avgi  er, lønn 59 311 64 042
Annen kortsik  g gjeld 408 465 39 872
Sum gjeld 467 776 103 914

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 062 220 664 178SUSUMMMMM EGEGEGEE ENENENKAKAKAAPPIPP TAL L OGOG GJELD

9999
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SAK 4:  FASTSETTING AV KONTINGENT FOR 2012
Det foreslås ingen økning i kon  ngenten for 2012. 

SAK 5:  BUDSJETTFORSLAG for 2012 
Styrets forslag  l budsje   for 2012:

INNTEKTER UTGIFTER
Kon  ngenter  780 000 Publikasjoner  325 000 
Salg publikasjoner, annonser  250 000 Fagdager, årsmøte  360 000 
Fagdager, årsmøte  410 000 Kurs  500 000 
Kurs  650 000 Styreutgi  er  70 000 
Tilskudd  100 000 Kontor, administrasjon  100 000 
Andre inntekter  60 000 Nordisk samarbeide  70 000 
Renteinntekter  25 000 Lønnsutgi  er  395 000 

Prosjektleder inkl. kontor  405 000 
Andre kostnader, Fagus  50 000 

Sum  2 275 000 Sum  2 275 000 

SAK 6:  INNKOMNE SAKER
Ingen saker er kommet inn.

SAK 7: VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER
Valgkomitèens forslag: 
To styremedlemmer for to år:   
Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen kirkelige fellesråd
Håvard Russnes, kirkeverge i Notodden

To varamedlemmer for e   år 
1. Trygve Jensen, enhetsleder for kirkegårder og krematorium i Trondheim
2. Anne-Grethe Larsen, kirkeverge i Råde

SAK 8:  VALG AV REVISOR
Styret foreslår gjenvalg av revisorfi rmaet Ernst & Young AS.
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INFORMASJON OM FAGDAGER 2011

Tid: 31.august - 2. september 2011

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik, Gjøvik

Møteavgi  : kr 1.875 for alle medlemmer  
 kr 2.500 for ikke-medlemmer

Møtepakke: kr 1.415 for lunsj og kaffi   (for dem som ikke trenger overna   ng)
 kr 1.935 inklusive turen med Skibladner 31. august kl. 17 – 20 

Middag torsdag kveld koster kr 375 ekstra for ikkeboende 
Overna   ng: kr 4.170 i enkeltrom med full pensjon og alle u  lulter
 Kr 3.575 pr pers i dobbeltrom, full pensjon og alle u  lukter
 Ekstraoverna   ng ved ankomst dagen før:
 Kr 990 i enkeltrom, kr 675 pr pers i dobbeltrom, inkl. frokost

 Program:  se side 2

SAK 9:  VALG AV VALGKOMITÈ FOR 2012 
Styrets forslag  l valgkomite for 2012: 
Helge Rask, enhetsleder i Trondheim
Tove Kirsten Hansen, kirkeverge i Alstahaug
Eirik Stople, gravlundssjef i Stavanger 

SAK 10:  FASTSETTING AV STED FOR NESTE ÅRSMØTE
Styret foreslår at neste årsmøte legges  l Mo i Rana i august/september 2012.  
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B-Economique

PÅMELDINGSFRIST: 7. juli

Navn:................................................................................................................................

S  lling:..............................................................................................................................

Fakturaadresse:................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 Møtepakke (for dem som ikke skal bo på hotellet)    Middag torsdag kveld
 Møtepakke  inkl. turen med Skibladner

 Bes  lling av hotellrom med full pensjon:
 Enkeltrom                   
 Dobbeltrom sammen med...........................................................................

 

Informasjon og priser står på side 11, programmet står på side 2

Bekre  else av påmelding blir sendt fakturaadressen ca. to uker før møtestart, med 
program, faktura på møteavgi   og hotellopphold / møtepakke.  

Avmelding: Inn  l 10 arbeidsdager før: Gebyr kr 200. Avmelding inn  l 3 dager før: Gebyr kr 500. Møter ikke: Ingen 
refusjon av møteavgi  . Eventuelle fakturerte utgi  er fra hotellet kommer i  llegg. Gjelder også ved sykdom.

Send påmeldingen  l: 

Norsk forening for kirkegårdskultur
 Sagodden, 3760 Neslandsvatn 

Tlf. 35 99 45 74,  e-post: post@kirkegaardskultur.no 
 Eller bruk påmeldingsskjemaet på ne  sidene www.kirkegaardskultur.no

   

PÅMELDING
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