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steder 2 og 2. De små hække fjernes, og området vil herefter fremstå mere åbent, idet der ikke vil blive plantet nye
hække.

Der pågår i de kommende år et stort arbejde med fjernelse af
gamle hække og plantning af nye hække samt pålægning af nye
og ens forkanter m.v. på kirkegården.

• Øst for indgangen til kirken fjernes hækkene (5 rækker),
og der vil på de tomme gravpladser blive plantet bunddække.

Det er af såvel økonomiske grunde som hensynet til vejrliget
ikke muligt at gennemføre samtlige arbejdsopgaver på kirkegården i indeværende år. I forhold til økonomien skal udgifterne
budgetteres og godkendes af såvel menighedsråd som Tønder
Provsti, og med hensyn til vejrliget er det ikke optimalt at fjerne
samtlige hække på kirkegården på en gang, da hækkene afhængigt
af årstiden giver læ for både blomster og grandækning.

•

Arbejdet omfatter:
• Samtlige gamle thujahække erstattes af nye thujahække
med en enkelt undtagelse.
• Hækkene langs stien til kirken klippes ned og rettes til
for ensartet højde.
• Ydergangarealet, fra den nordlige indgang vest om kirken
til den sydlige indgang vil der henover renoveringsperioden blive tilsået med græs.
• Sydvest for kirken tilsås gangarealet mellem de tomme
gravsteder med græs. De tomme gravsteder beplantes med
bunddække. Arten af bunddække såvel som højde kan variere fra gravsted til gravsted.
De bevaringsværdige gravsten fordeles på de tomme grav-

Forkanter: Der vil af hensyn til fremtidig ensartethed blive
pålagt brosten.
"Plænen" – Handlingsplan senest den 31.august 2015:

• De to cirkler i "Plænen" skal være ensartede både i form den runde cirkelform og størrelse. Der er mulighed for at
plante blomster på et område indtil 20 cm foran gravstenen
og indenfor stenkanten.
• Gravstedsområderne langs hækken på venstre og højre side
(ved indgangen til "Plænen" når man står med ryggen mod
kirken) er ikke identiske. Tilretningen sker således, at gravstedsområderne på begge sider fremstår med ensartet
bredde og disse gravstedsområder afgrænses mod græsset af
den samme stenart som omkranser såvel halvcirklerne og
cirklerne. Der sker tilsvarende tilretning af gravstedsområderne mod skoven såvel til venstre som til højre for halvcirklen.
Øvrig information:
• Grusbelægningen på alle gravstederne er den af Menighedsrådet godkendte. Det er muligt at købe grus til pålægning på
gravsted hos graver Walter Sørensen.
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