
Referat fra Kirkegårdsvandringer søndag d.1 1 .4.21
Fraværende: Ann, Birthe.

Referatet er efter min hukommelse, så håber ieg har fået det hele med.

I Nim besigtigede vi området bagved kirkegården (Irekanten) og talte om, hvordan vi med tiden
kan få den til at tilnærme sig det der tidligere er søgt midler til uden dog at skulle ændre på
terrænet.
Til at starte med vil vi tilstræbe at arealet bliver tilgængeligt via den sti, der allerede går fra
kirkegården og ned gennem plænen ved materialeområdet.

Kirkegårdsmedarbejderne vil åbne tilTrekanten ved at fjerne noget hæk og iførste omgang slå
græs af til en sti, som så forhåbentligt gåes til af byens borgere.

Keld vil undersøge, hvad firmaet Naturbyg skal have for at lave en randsåning af vilde
sommerblomster rundt i arealets kant. Med tiden kunne vi ønske nogle træer og en bænk
placeret på området.

Ang. lys på kirken: Anna og Joakim går videre med at beskrive den prøvelyssætning de har lavet
og få et tilbud på det. Der er stemning for at den er passende og ikke skal være kraftigere.
(efterføtgende er jeg blevet spurgt i hvilke mdr. lyset skal være tændt, og det skal vi selvfølge have
en snak om)

Ændring fr Oliefyr til El, får vente 1rl'2022.

I Underup gik vi op på arealet bag kirken. Vifik en snak om muligheden for at lave den
stenlabyrint som det gamle menighedsråd havde planer om at arbejde med. Helle undersøger om
der står noget om emnet og økonomien i de gamle referater fra Underup.
Der var stor enighed om at bevare åbenheden og udsigten; men at der evt. kan laves noget
beplantning med et par højere træer for at skabe lidt stemning. Desuden bliver lågen lavet og
yderligere en bænk kan opsættes på ydresiden af stensætningning mod vest.

Oliefyret er ved at blive en kende besværligt at arbejde med, og vi enes derfor om at søge
pastoratet om penge til en udskiftning tilelektrisk opvarmning, som der er gode erfaringer med fra
Føvling. Helle spørger MR i Føvling efter ansøgningsmateriale som vievt. kan genbruge til en

ansøgning her i 2O21. Helle, Keld og Peter arbejder videre med den sag.

Ref.Helle
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