
Graverforeningen Ringkøbingkredsen

ANLÆGSKURSUS

Gravere og medhjælpere indbydes til anlægskursus på
Vorgod Kirkegård

Kirkevej 1A 6920 Videbæk 
Tirsdag den 29-5 2018

Program:  9:00 Andagt i Vogod kirke
 9:30 Formiddagskaffe i kirkehuset 
 9:30 Orientering / oplæg 

                       10:00 Arbejdet begynder
                       13:45 Evaluering
                       14:00               Smørrebrød/håndmadder i kirkehuset.  

 
1.   Anlæg med 2 personer pr. gravsted.
Kirkegården ønsker at anlægge nogle ”inspirationsgravsteder”, som bliver liggende til fremtidig
inspiration for gravstedsindehavere, så kom gerne med alternative ideer.
2.  Nybegyndere kursus. Der vil i år blive holdt nybegyndere kursus med instruktør for nye 
gravere, hvor man lærer om de grundlægende elementer ved anlæg af gravsted. Hvis der er 
pladser i overskud kan medhjælper også komme med på nybegynder kursus.
Mini kurser med max. på 10 pr. hold efter først til mølle princip.
3.   Stedsegrønne buske: Nye planter og behandling af disse ved Herborg Planteskole.
4.   Kirkepyntning ved blomsterdekoratør Mary Sørensen. Emne blomster i sommerhalvåret. 
Medbring saks, vase, skål til dekoration. 
5.   Stauder/prydgræs, hvilke planter skal vi vælge, vedligehold, gødning m.m. 
ved Haveoasen Herning 

Udstillere:RM Kirkeartikler–Herning Skov Have og Park -Anker Bjerre – 
DanSand - Gartneriet  Solglimt - ProKirkeComfort - 
Rimmerhus Maskinforretning ApS

Planter    :      Herborg Planteskole.
Sten         :      Stenhuggergaarden Herning Stenhuggeri.
Husk        :     Værktøj, arbejdstøj.

Kursusgebyr: 300,00 kr. inkl. frokost.(inkl. drikkevarer)

På gensyn til en spændende kursusdag på Vorgod kirkegård.
Tilmelding til Hans Jørgen L. Lauridsen e-mail

fakktilmelding@gmail.com
senest den 22/05 husk navn, kirkegård og kursus hold.

Med venlig hilsen udvalget 
Tina - Betina - Emil – Arne - Hans Jørgen
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