Derfor laver vi arealer med vilde
blomster på kirkegården:

Når man i disse dage går tur på
kirkegårdene i Lundum og
Hansted, vil man et par steder
opdage temmelig kedelige, grå,
udyrkede områder af nedlagte
grave, som står i skærende
kontrast til kirkegårdens øvrige
frodighed.
Men graverne har en plan!
Af Merete Nørgaard,
kordegn i Lundum-Hansted
I disse år bliver der stadig mere
plads på kirkegårdene, da
kistebegravelserne bliver færre og
urnerne flere. Samtidig står der
klimakamp på den globale
verdensorden – og flere og flere af

Danmarks godt 2100 kirkegårde går
med i kampen med lokale bidrag.
Fra tæmmet til vild
Graver Ole Leth bruger selv
udtrykket: ”Det er oppe i tiden”, når
han forklarer idéen om at anlægge
bede med vilde blomster på
kirkegården.
”Vi kunne jo også vælge bare at
lægge ral på de tomme pladser, men
biodiversitet er altid godt – og ikke
mindst kommer der farver og liv til
glæde og gavn for både mennesker
og insekter,” supplerer
gravermedhjælper Anette Valbæk
Ewers.
Områderne med engblanding vil
blive anlagt i både Lundum og
Hansted. I første omgang er der gjort
klar til blomsterfloret på fire
gravsteder, der ligger øde hen på
nordsiden af Hansted kirke.
Uden bier, mindre liv
Den vilde natur i Danmark har fået
mere trange kår i takt med stigende
bebyggelse og indvinding af
kommercielt dyrkede arealer, og

nogle af de største tabere i dén
udvikling er bierne. Men uden bier –
mindre liv. De 288 arter af vilde
bier, vi har i landet, er en uvurderlig
medspiller når det kommer til
bestøvning af afgrøder; heriblandt
også frugt, bær, visse grøntsager,
nødder og frø, og med kirkegårdene
her i vores sogn, får de endnu en
håndsrækning til deres nyttige virke.
Vild med vilje
”Engblandingen”, der er sået, er en
blanding af både hør, kornblomster,
valmuer, forglemmigej, okseøje,
studenternellike, ridderspore,
fingerbøl, hjulkrone … og mange
flere! Rigtig mange!
*
Vil du vide mere om blomsterne, så
hiv fat i en af graverne på
kirkegården og spørg.
Vil du vide mere om Hansted kirke?
Besøg www.hansted-kirke.dk

