
Grandækningskursus 2022 i Borbjerg.

Som sædvanlig havde FAKK Ringkøbing kredsen indbudt til en kursusdag i grandækning, mandag 
i unge 43.  Denne gang havde menighedsrådet og graveren i Borbjerg Peder Kjær Laustsen sagt ja 
til at huse os. Vi begav os mod Borbjerg i lidt grå toner, men det holdt tørvejr, så længe vi sad i 
kirken til andagt ved sognepræst Asger Petersen. Han spillede også for, til salmerne på sin guitar. 
Asger holdt en tale om folkekirkens forskelligheder og rummelighed. Mens Peder (graveren) gav en
kort indblik i selve kirkens indretning og historie.

Under kaffen fik vi en kort indblik i selve dyrkningen og klipningen af gran til brug på kirkegårdene
ved Kurt Krarup (pyntegrønts avler og juletræs producent). Som noget nyt besøgte Hede Danmark 
os, og de præsenterede hvad de kan tilbyde af hjælp på kirkegårdene. De og andre udstiller kunne 
derefter besøges på p-pladsen og i kirken hele dagen.

Derefter var det ud i regnvejret, men som nogle sagde, det var da altid rart at det regnede fra starten 
af, for så var man ikke i tvivl om at man skulle tage regntøjet på. Der var ikke så mange 
nybegyndere imellem de ca. 80 deltagere. 
Folk var hurtig i gang med at sætte fyr på det gravsted man var tildelt 2 og 2. Nogle fik prøvet 
tekniker af, med hjælp af de instruktør, som kursus udvalget på forhånd havde bedt om hjælp. De 
fik prøvet noget, som de måske ikke lige har brugt på den kirkegård, hvor man er ansat til dagligt. 
Andre fik granet lagt på en måde, man er vant til hjemme fra. Alle fik dækket et gravsted, som de 
kunne være tilfreds med, selv om man skulle arbejde sammen med en, som måske ikke lige gjorde 
det på samme måde, som man var vant til. 
Der var lavet meget  flot arbejde. Det viste afstemningen om flotteste grandækning. Der blev 
afgivet stemme på mange forskellige hold i år, men sejren gik til Chalotte (Nøvling kirke) og Anne 
Lotta (Aulum kirke), mens anden pladsen gik til Ellen (Aulum kirke) og Poul (Flynder kirke).

Dagen sluttede af med en god tallerken asparges suppe, hvor snakken gik stadig med smil på 
læberne, for der skal mere end regnvejr til at gøre end en graver eller dens medhjælper sur.

Tak til personale og menighedsrådet ved Borbjerg kirke, for at I ville lægge kirkegård til, når Fakk 
Ringkøbings kredsen har kursusdag.

På kursus udvalgets vegne Tina Møller
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