
Grandækningskursus Fakk Ringkøbing kredsen 2021

Mandag d. 25/10 2021 havde kursus udvalget i Fakk  Ringkøbing kredsen, indbudt til 
grandæknings kursus på Herborg kirkegård ved Videbæk. Der mødte ca 80 graver og 
medhjælper op på en lidt grå og overskyet morgen. Vi slap dog igennem dagen med 
nogle få regndråber. Pastor Karl Lund indledte dagen med humor, omkring graverens 
betydning om søndagen og personalesamarbejde i øvrigt. Graver Kurt V. Kristensen 
fortalte kort omkring kirken og kirkegården, hvorefter vi fik kaffe og rundstykker betalt
af Herborg menighedsråd. 

Folk havde på forhånd tilmeldt sig til, forskellige måder at lægge gran på. Nogle gik 
direkte til et tildelt gravsted, sammen med en kollega og gik i gang med at 
grandække. Andre havde meldt sig på et hold med instruktør, som viste og fortalte om
grandækning. Nybegyndere havde helt deres egen instruktør til at hjælpe dem i gang. 
Den store nyhed i år var en kirkegård, der havde fået den gode ide, at bore huller til 
fyrtoppe med en kraftig batteri-boremaskine.

Vi havde også besøg af forskellige forhandlere, som holdt til på p-pladsen ved kirken. 
Den første times tid var der meget stille hos dem, da folk var koncentreret om at 
lægge gran og lave dekorationer. Dette blev gjort på andre måder, end de nok gør 
hjemme på deres egne kirkegårde. Men alle nåede vist forbi de forskellige forhandlere,
og fik sig en kop kaffe eller et stykke chokolade. Derefter vente vi tilbage til hallen for 
at indtage en tallerkenfuld varm suppe. Efter suppen takkede udvalget de forskellige 
der havde stillet tid og evner til rådighed for os andre. Det blev afsløret hvem der, 
efter afstemning, havde fremtryllet den flottest grand dækning 2021. Præmien gik i år 
til Torkil fra Vildbjerg, Poul fra Sevel og en medhjælper fra Hover.  

Der skal her endnu engang lyde en tak til Herborg Menighedsråd og graver Kurt V. 
Kristensen for at I ville lægge kirkegård til dette års granddækningskursus.

Referent: Tina Laumann Søndergaard, Ulfborg
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