
Kursus dag 2022 i FAKK Ringkøbingkredsen.

Onsdag d.4 maj 2022 mødes en flok glade gravere ved Troldhede kirke. Der blev igen 
givet håndtryk, til gamle som nye kollegaer, inden vi satte os ind til en andagt ved 
sognepræst Jens Borg Spliid. Tak til sognepræst og kirkens øvrige personale for at de 
ville stille op, og begynde  Fakk Ringkøbing kredsens kursusdag i foråret, på en dejlig 
måde. Medlemmer af Troldhede menighedsråd var mødt tidlig ind, og tryllet et flot 
pålægsbord og rundstykker, frem til kaffen i missionshuset. De servicerede os graver 
igen til frokost med nogle lækker sandwichs /øl /vand og kaffe og småkager. Tusind 
tak for dette.
Kursus udvalget havde denne gang besluttet at tilbyde 4 forskellige oplæg, foruden at 
nye graver kunne blive hjulpet i gang med, hvordan man anlægger eller omlægger et 
gravsted, med hjælp og vejledning af et par ”gamle” graver. De øvrige fremmødte 
havde ved tilmelding kunne afgive 2 ønske på mini kursuser. Der var afsat 1 ½ time pr
oplæg. De kunne vælge mellem følgende.

1. Stauder hvilke planter skal vi vælge,vedligehold,gødning m.m. v. Ved Anne 
Marie Sindberg fra Majland Stauder.

2. Hvordan holder vi vores forskellige typer af græsplæner og blomsterblanding 
flotte. Ved Ole Sams Falkenberg fra DSV frø

3. Brug af Brandsoft på kirkegården. Ved Johannes Kirkegaard Mikkelsen fra 
Brandsoft

4. Ergonomi. Ved Inger Hybschmann fra AMU nord
Det var 4 dygtige oplægsholder, som man kunne mærke brænder for deres job, og 
gerne vil give deres viden videre. Jeg er sikker på, at alle fik et eller andet med sig 
hjem, at tænke over. Endnu en gang tak til de 4 for nogle gode oplæg.
I mellem oplæggene kunne man lige nå at kigge forbi de fremmødte forhandler, og få 
en snak om ting der måske kommer på ønskesedlen til sit menighedsråd.
 Sidst men ikke mindst en kæmpe tak til Flemming Najbjerg graver Troldhede 
kirkegård og menighedsrådet for at stille kirke, kirkegård og missionshus til rådighed 
for os. TAK.

På kursus udvalgets vegne  Tina
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