Renovering af kirkegården
Efter mange og lange forberedelser begynder renoveringen af den gamle afdeling efter sommerferien. I begyndelsen af
maj holdt vi opstartmøde med HedeDanmark, der skal udføre arbejdet og en ekstern tilsynsførende, der skal hjælpe med
styringen af projektet. Menighedsrådet
repræsenteres ved Carsten Bitsch som
bygherre suppleret af kirke- og kirkegårdsudvalget.
Desværre bliver renoveringen ikke så
gennemført, som menighedsrådet havde
håbet. For at opnå det optimale resultat,
har menighedsrådet forgæves søgt ekstrabevilling til ny belægning omkring kirken, renovering af trapperne og bedre
belægning på gangene.
Vi glæder os dog over at vi kan få omlagt
gravsteder og stier så de giver bedre arbejdsbetingelser for vores personale og vi
får givet kirkegården et mere grønt præg.
Det beskårne projekt indeholder bl.a.:
 Asfaltgange med brostenskanter
 Gravstedsbaghække, ryddes og
der plantes nye taks
 Urnehaver med stauder
 Små bede med løg og buske
 Bøgehække på dige og bøgepur
mod parkeringspladsen
 Plantning af store lindetræer om
hele området
 Løglægning
 Plantning ved graverbygning
Rammernes grundprincipper er de samme som i den oprindelige plan (præsenteret i kirkebladet juli-oktober 2016) derimod sker gravstedsomlægningen med
udgangspunkt i eksisterende rækker. Efterhånden som gravpladser løber ud, omlægges gangene og pladserne udvides til
tidssvarende størrelse. Eksisterende gravsteder, som ligger op til omlagte, vil også

kunne udvides og tilpasses, så de indgår i
en harmonisk helhed.
For at begrænse perioden med byggerod
og deraf følgende gener, er det aftalt, at
arbejdet påbegyndes i begyndelsen af august og afsluttes med plantning af træer
og bøgepur sidst i november. Asfaltgangene får sidste belægning om et år.
Vi håber brugerne af Erritsø Kirkegård har
forståelse for de ulemper arbejdet medfører, det er aftalt, at entreprenøren minimerer generne bedst muligt.
Det kan ikke undgås, at kirkegården
kommer til at virke lidt bar indtil de nye
planter kommer i vækst og ideerne med
omlægningen træder i karakter, men det
er menighedsrådets overbevisning, at vi
om nogle år vil stå med en mere tidssvarende og grønnere kirkegård.

Praktiske forhold vedr. gravpladser.
En tegning over omlægningen kan ses i
stort format på hjemmesiden og som opslag i vinduet ved graverhuset. Gravstedsejere, som har behov for nærmere information om hvordan de bliver berørt,
er velkomne til at henvende sig til kirkegårdsleder Lene Petersen (75941040)
Menighedsrådet har bemyndiget kirkegårdslederen til at foretage små tilpasninger på gravsteder, så der kan plantes
nye hække mm. Dette gælder også, hvis
der ikke kan opnås kontakt til gravstedets
ejere.
Efterhånden som gravstederne løber ud,
sker en egentlig omlægning af et afsnit. I
den forbindelse tilbydes eksisterende
gravsteder at kunne indgå heri. For at lette dialogen vil vi meget gerne have oplyst
mailadresse på en kontaktperson til hvert
gravsted. Send en mail med oplysning om
navne og gravsted til:
kirkegaard@erritsoe-kirke.dk

