
Grandæknings kursus på Snejbjerg kirkegård.

Ringkøbings kredsen havde indbudt til grankursus på Snejbjerg kirkegård d. 22. 
oktober 2018. Så lidt i 9 summede kirken af snak fra ca. 120  kollegaer, nogle mødt 
ind efter efterårsferie, andre var gået i gang med grannet hjemme på egne 
kirkegårde. Men alle i godt humør for solen skinnede, dog med lidt bid om næsen da vi
senere kom ud på kirkegården.

Andagten indledes med salme nr. 729 ”Nu falmer skoven”, og sluttede med salme nr. 
730 ”Vi pløjed og vi så’de”. Disse 2 salmer holdt sognepræst Mona Kjær Nielsen en fin 
prægning omkring, og som altid kunne man nyde at folk sang godt med på salmerne. 
En TAK til kirkens personale for at møde ind på en mandag.

Derefter stod Snejbjerg menighedsråd klar med rundstykker, pålæg, kaffe og juice i 
Kirkely(sognehuset), pladsen blev dog lidt trang, med omkring 135 ved bordrene. 
Udstillerne havde også fået tid til slutte sig til os. Men menighedsrådet havde sørget 
for nok af rundstykker, så den gode stemning blev bibeholdt, og vi var endda lidt foran
tidsplanen, da de praktiske ting var blevet forklaret. Folk havde før tid tilmeldt sig på 
de forskellige metoder man efterhånden kan grandække på. Disse hold havde 1-2 
instruktør tilknyttet, som lærte fra sig med stor iver for at få os alle op at stå, når 
granet skal ligges på. Der udover skulle alle på et hold af 2 personer, som skulle sørge
for at dække et gravsted færdigt med de nye metoder eller på traditionel metode - 
liggende på knæ. Eller en kombination af disse. Harald Lund Andersen, graver på 
Snejbjerg kirkegård, havde desuden lagt sedler ud på alle gravsteder med hvor mange
kg. gran og fyr der ca. skulle bruges på det enkle gravsted. 

Graver og medhjælper sugede til sig af ny inspiration, skulle man måske købe net med
store eller små masker, eller skal man prøve på reb? Eller binde granet på sig selv? Og
muligheden med at ligge på plade skal man også forholde sig til. Buketterne bliver jo 
også meget flotte når man binder dem i rør. Og alt sammen kan man stå op til, jeg 
fornemmede at graverne efterhånden er klar til, at prøve at tage nogle af disse 
metoderne i brug hjemme på egne kirkegårde. 

Efter 2 timers arbejde og snak ,var det tid til at smutte forbi udstillerne og få handlet 
ind, og få afgivet stemmeseddel på hvilket gravsted man bedst kunne lide. 1. pladsen 
gik til Ellen Magrethe Tjørring kirke og Anette Idom-Råsted kirke. De havde først været
på det holdet, der lærte at ligge gran på plade, og dette produkt brugte de, på den 2 
pladses gravsted de var tildelt. Derud over supplerede de op med fyr og gran så 
mængden af materiale på gravstedet passede.

Tilbage i Kirkely fik vi en dejlig varm suppe til at slutte dagen af med. Endnu engang 
tak til udstiller, menighedsrådet, instruktør, kirke personale og ikke mindst Harald 
Lund Andersen og hans medhjælper på Snejbjerg kirkegård for en dejlig dag.

På kursus udvalgets veje Tina L. Møller


	Grandæknings kursus på Snejbjerg kirkegård.

