Stor aktivitet på kirkegårdene i Eide

Denne delen av kirkegården, like ovenfor kommunehuset er stengt for kistebegravelser.
En skulle kanskje ikke tro det, men det
skjer mye på kirkegårdene i Eide. Det
er stor aktivitet og mye som skjer, som
gjør at mange mennesker vil bli
berørt, på en eller annen måte.
– Det viktigste er nok at vi har måtte
stenge et felt på kirkegården ved kirka. Nede
i hjørnet, like ovenfor kommunehuset er forholdene så vanskelige at vi kan ikke ha flere
kistebegravelser der. Men om noen ønsker å
benytte seg av gamle graver der nede, er kremasjon og urnenedsettelse eneste løsning,
sier kirkeverge Anne-Lise Johnsen. Eide
menighet tar dessuten regningen for kremasjonen.
Slår et slag for kremasjon
– De som kremeres fra Eide, forutsatt at de
er bosatt i Eide ved sin død, tar vi regningen
for, ja, slår kirkevergen fast.
Kremasjon kan også benyttes for alle som
vil lage et enkelt familiegravsted, basert på
en-to graver.
– På en vanlig grav kan vi få plass til opptil 8
urner, så det kan være en mulighet å velge en
slik løsning, sier kirkevergen, som håper flere

og flere kan velge urnenedsettelse i stedet
for vanlig begravelse ellers i Eide også. Nytt
krematorium i Kristian-sund har lagt alle forhold til rette for at flere skal velge denne løsningen.
– Foreløpig har vi ikke en egen urnelund i
Eide, men det kommer i forbindelse med
utvidelse av Eide nye kirkegård.
Flytting av monumenter og lagring av
jord
– Vedtektene for kirkegårdene i Eide er også
i ferd med å fornyes. En ny paragraf er føyd
til: «Det må forventes at ved graving, vil man
måtte kunne flytte monumenter som står
nært den aktuelle graven, for å hindre skade
på monumentene og for å få plass til jorden.»
En skulle ikke tro en slik paragraf var nødvendig, men det er folk som reagerer på at
gravmonumenter flyttes og at jorden legges
på «deres» gravsted. Men som nevnt i paragrafen forsøker vi hindre skader på steinen
og vi må jo gjøre av jorden et sted, sier kirkevergen.
Gravmonumenter kan være utsatt selv om
det ikke skades ved graving.

– Fra tid til annen ser vi nokså skakke og
skeive steiner, som på grunn av tele og annet
blir slik. Gravsteiner er private eiendeler, så
her må folk selv ta affære og gjøre noe. Kirka
har ikke ressurser til å gjøre noe med det,
men det skulle være rikelig med fagfolk her i
Eide som kan bistå om man trenger hjelp,
sier Johnsen.
Siden man ikke har kirkegårdsarbeider i
Eide på grunn av manglende økonomi til det,
må man leie inn hjelp til å slå gress og gjøre
annet arbeid på kirkegårdene.
– Midlene som brukes til å slå gravstedene
med, strekker ikke til annet enn det. Å bruke
store kantklippere rundt hver enkelt gravstein er ikke aktuelt og ikke tilrådelig heller.
Gresspruten inn på steinen er ofte et likestort problem. vi ber folk ta den jobben
selv, om de ønsker slått rundt sine steiner,
sier kirkevergen.
Steiner uten tilhørende
Som på alle kirkegårder finnes det etter
hvert mange steiner som ikke har tilhørende. Altså at ingen står som fester. Dette
gjøres det jevnlig noe med.
– De steinene vi ikke har kontaktpersoner
på lenger, blir fjernet. Graven kan derfor tas i
bruk igjen. Dette er det både økonomiske og
praktiske hensyn til. Og god økonomi i for
kirkegården, som ikke trenger bygges ut så
fort, sier kirkevergen.
Kildesortering
Til slutt vil kirkevergen slå et slag for kildesortering på kirkegårdene.
– Vi forsøker være så miljøvennlige som
mulig her. Derfor håper vi at alle kan sørge
for å få plast i plastavfallet, papir i papiravfallet, restavfallet på rett plass og alt organisk
hageavfall på sin plass. Dette blir best for oss
alle, slår kirkeverge Anne-Lise Johnsen fast.
Før hun avslutter:
– Og kjære dere - ikke legg farlige ting som
sakser og kniver i grøntavfallet! Vi skjærer
oss!

Der trærne står i dag, kommer den nye delen av Eide nye kirkegård om ikke så lenge.
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