
Anlæg kursus 2019 Ringkøbingkredsen på Asp kirkegård.

Maj måned byder traditionen tro på anlægskursus, hvor gravere og medhjælpere 
mødes til en lærerig og hyggelig dag i kollegers selvskab. Maj byder traditionen tro 
også på forskellig vejrforhold, sol, regn, hagl og blæst . Trods dette mødte der omkring
75 mennesker op for at deltage i de forskellige mini kursuser. Udvalget havde denne 
gang  stablet 5 kurser på benene. 

 Et par hold lavede inspirationsgravsteder/ nytænkning af materiale valg. Vi fik set 
trærødder vasket og vent på hoved omsvøbt med kyllingenet og tilplantet. Og en ny 
måde at kombiner sommerblomster, stedsegrøn med to farver granit eller ral.

Holdet med hjælp til nybegyndere endte ud med 6 hold af 2 personer med instruktør. 
Det er mange år siden, der er blevet lavet så mange gravsteder på anlægs kurset i 
Ringkøbingkredsen.  Alle fik lov at sætte en gravsten ind og lægge et bed i marksten 
eller granit sten som Espersens stenhuggeri stillede til rådighed. Der foruden kunne de
”tilplante” med planter udlånt af Jespers planteskole.

Prydgræsser og andet bunddække. Henrik fra Jespers Planteskole havde et udvalg af 
planter med, som han gav et oplæg omkring. Han opfodrede meget til at vi laver et 
godt forarbejde med jordforbedring, da vores jord altid vil være udpint efter mange år 
hvor vi har fjernet alt organisk materiale  fra gravstederne. Han fremviste der ud over 
kokosmåtter til at holde på fugten /holde ukrudt nede i etablerings fasen på arealer 
der bliver tilplantet med bunddække. Kokosmåtten forgår i løbet af 3-4 år.

Brandsoft  v/ Johannes Kirkegaard Mikkelsen forklarede hvordan vi fremover kan bruge
vores mobil eller ipad, mens vi går ude på kirkegården til at hente alle de oplysninger 
der ligger på computeren. På den måde kan vi spare mange gåture til graverhuset, for
at tjekke op på forhold omkring et gravsted. Flere fik en prøveversion med hjem på 
mobilen.

Havearkitektgruppen havde sendt Lilly Ravn af sted, for at give flere af os gravere 
mod på at få lavet en udviklings plan for fremtidens kirkegård. Det kan være nemmere
at fastholde overblikket og ikke få rodet for mange forskellige elementer ind på sin 
kirkegård,  når der ligger en 50-60 års plan for kirkegården. Det er vigtigt at bevare 
nogle af de gamle linjer/hække, så folk der vender tilbage efter 30 år kan genkende 
nogle elementer. 

Håber at folk nåede forbi de fremmødte forhandlere og fik en snak med disse om 
fremtidige indkøb, og måske et par småting med hjem under armen. Tak til 
forhandlerne for jeres fremmøde.

Tak til præsten, organist og kirkesanger for en dejlig indledning på dagen. Og en rigtig
stor TAK til Ølby, Asp og Fousing menighedsråd for at stille kirkegård og lokaler til 
rådighed ved Asp kirke. Tak for rundstykker og tilbehør, samt jeres opvartning af os.



Sidst og ikke mindst en tak til graver Preben Sigaard og hans medhjælpere for jeres 
hjælp før, under og efter denne kursus dag.                
På kursus udvalget vegne Tina  Møller.
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