
Årets gang på kirkegården 
Omkring begyndelse af april begynder foråret på kirkegården. Nu skal al 
vinterpynt af gran væk, visne blade fjernes, fuglene synger, det er dejligt 
vejr med solskin, og medhjælperne kommer ud af deres ”vinterhi” og er 
klar til at tage fat på arbejdet. Kirkegården og alle gravstederne skal ord-
nes, bedene graves, og der plantes stedmoderblomster. Ved pinsetid skif-
tes stedmoderblomsterne ud med isbegonier. 
 
På kirkegården er der foruden Per, der er graver, tre deltidsansatte: Mette, 
Joan og Inge Lene. Vi holder kirkebygningen ren og i orden, så den hver 
søndag er klar til gudstjeneste. Desuden renholdes gravstederne for ukrudt 
og gruset pænt revet. Alle gravstederne bliver rengjort og revet ca. én 
gang hver måned. Hver uge samles visne blomster og gange og P-pladsen 
rives til hver søndag. 
 
Midt på sommeren, men fordelt over et par måneder, skal alle hækkene 
klippes. Det er et stort og anstrengende arbejde. Der er i alt 5,5 km hække. 
Og kirken hovedrengøres én gang om året. 
 
Midt i oktober begynder den største opgave for os, nemlig pyntning af 
gravene med gran og fyr. Det tager ca. fem uger, og vi skal helst være 
færdige inden Advent. Der bruges mange timer hertil; men granpynten 
ligger også næsten halvdelen af året. Vi sætter en stor ære i, at hver grav 
får en pæn pyntning, som passer lige netop til det enkelte gravsted. Og 
næsten ingen er ens. Når vi er færdige,, hviler der en dejlig og stille ro 
over hele kirkegården. Særlig fint er der med rim eller et lille drys af sne. 
 
Ind imellem de faste arbejder kommer der begravelser og bisættelser, mel-
lem 10 og 20 hvert år. I den forbindelse skal der være tid til at få talt med 
de pårørende og få valgt gravsted. Og heldigvis er der de glædelige opga-
ver med bryllupper, dåb og konfirmation og ikke mindst de ugentlige 
gudstjenester. 
 
Alle er altid velkommen til at komme og se til os på kirkegården. 
 
 
Per Mortensen, graver 


