Västermalms församlings
arbete med miljödiplomering:

Kyrkogårdar &
Markanläggningar

Kungsholms kyrkogård

Kungsholms kyrkogård ligger som en grön
oas vid Kungsholms kyrka på Hantverkargatan, nära Stadshuset. På kyrkogården finns
ett genomgående miljötänk och vi försöker
i största möjliga mån vara en del av det
naturliga kretsloppet.
Det här gör vi:
* Det mesta växtmaterialet komposteras,
bl a mer än 120 kubikmeter höstlöv. Målet
är att allt ska komposteras.
* Vi använder oss av miljövänliga maskiner,
handgräsklipparen är t o m Svanmärkt.
* Vi använder oss av miljövänlig akrylatbensin i de bensindrivna maskinerna.

Övergripande mål
Vi vill att kyrkogård,
kolumbarium och
markanläggningar i
Västermalms församling ska främja biologisk
mångfald och vara
platser där kropp och
själ får finna ro.

* Vi har eldrivna häcksaxar och andra
verktyg.
* Ogräsbekämpningen görs mest mekaniskt,
men vi flammar också. Det enda bekämpningsmedel vi använder oss av är Ogräseffekt, som är biologiskt nedbrytbart (innehåller pelargonsyra, en naturprodukt).
* Gräsklippet lämnar vi så att näringen kan
återgå till gräsmattan.
* Odling sker i ekologisk jord.
Det kan vara roligt att veta att i parken så
finns ett antal fågelholkar som Peter Hunger,
en församlingsbo, har skänkt. 5 små holkar för
t ex blåmes och talgoxe. Det finns också en
starholk och en skogsduveholk. 			

Kyrkparken på stora essingen
Kyrkparken, liksom exteriören av kyrkobyggnaden och tornet, är starkt influerad av italienska senmedeltida kyrkbyggnader, basilikor.
Klocktornet kallas kampanil. Kyrkparken är
anlagd efter toscansk förebild och i möjligaste
mån används växter som framhäver detta.
Skötseln av kyrkparken är mycket arbetsintensiv.
En andra ambitionen med kyrkparken är att
bevara intrycket av en skärgårdsö –
med klippor, vindpinade träd med mera.
Arkitekt till kyrkan och församlingsgården och
även parken är Cyrillus Johansson.
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Thereses örtagård
Essinge kyrkpark ligger som en
stilla oas mitt på Stora Essingen.
Där planerar Husmor Therese
Widing att odla örter, tomater och
blommor som kan användas vid
olika tillfällen vid Essinge kyrka.
”Förhoppningen är att vi under
september och oktober inte ska
behöva köpa in så mycket av just
örter och tomater utan vara
ganska självförsörjande” säger
Therese och fortsätter. ”Det vore
härligt att även odla t ex vackra
höstastrar att dekorera borden
med vid dopkaffen och minnesstunder.

Tweensgrupperna planterar

Härlig är Jorden

Som en del av församlingens miljöarbete planterar S:t Görans tweensgrupper, 7-13 år varje år blommor i krukor
utanför S:t Görans kyrka och församlingshem.

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Deltagarna älskar sina planteringsdagar
och deras lycka och engagemang över
att få plantera brukar stråla över alla
som går förbi kyrkan dessa dagar. På
våren planteras av tradition påskliljor och
på sommaren pelargoner och sommarblommor.

Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång

Flertalet av planteringskrukorna är
skänkta till församlingen från företag
eller församlingsbor som annars hade
slängt dem. I den mån det är möjligt
återanvänds lökar och plantor år från år.

Änglar den sjöngo
först för markens herdar.
skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Kolumbariet i s:t görans kyrka
I S:t Görans kyrka finns ett kolumbarium.
Det är valv i kyrkan med nischer för
askurnor. Sammanlagt finns det plats
för 10 000 urnor. Kolumbarium betyder
duvslag. Det är en vacker och rofylld plats
med vacker utsmyckning och ett stillsamt
andaktstum.
I entréhallen finns en stuckaturrelief ”Mot
ljuset”, utförd av skulptören Robert Nilsson

Har du funderat på hur begravning och gravplats påverkar
miljön? Här några saker man kan
tänka på.
•Diskutera med personal i din
blomsterhandel hur du får en
blomsterdekoration med så liten
klimatpåverkan som möjligt.

Bårtäcken
I alla tre kyrkorna i västermalms
församling finns vacra bårtäcken att
använda vid begravningsgudstjänsten.

•Använd gärna kyrkans bårtäcke.
•Fråga efter en begagnad gravsten som kan slipas om.

Bårtäcken har använts sedan medeltiden men
under senare hälften av 1800-talet ersattes
täckena av blomsterkransar och buketter.

•Urnor som är nedbrytbara fungerar bra på kyrkogårdar.
(I Kolumbariet måste dock urnan
vara beständig.)

Idag är det åter vanligt att använda bårtäcke
som kistdekoration. Det är ett värdigt alternativ
till kistdekorationer av blommor.

•Använd levande ljus i
gravlyktan.

Till höger en bild på bårtäcket i Kungsholms
kyrka. Vävt och formgivet av Gun Gun Malm.
Donerat av Britta Randers till minne av sina
föräldrar.
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Att tänka på

•Undvik plast i kransar och
utsmyckningar.
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