
Iværksættelse af udviklingsplaner 
for kirkegårdene i et provsti

Hvordan vi i 
Hedensted Provsti 

har fået gang i planlægning og iværksættelse af 
tilpasninger og omlægninger på 33 kirkegårde.

-- ¤ --

V/ Søren Kallestrup, provstiudvalgsmedlem Hedensted Provsti

Formand As-Klakring-Juelsminde Menighedsråd





Fra øst: Hjarnø Kirke i Horsens fjord -
provstiets mindste kirke 



Til Hammer kirke i vest –
tæt ved Gudenåens og Skjern Å’s udspring



Tendenser, der ændrer gravformer og 

pladsbehov på kirkegårdene:

• Færre kistebegravelser – flere urnebegravelser.

• Færre fornyelser efter fredningsperioden. 

• Ændret familie- og  bosætningsmønster -> færre 
bestandige familiegravsteder

• Fornyelser efter udløb af gravstedslegat viser sig ofte 
vanskelige for næste generation.

• Højere kirkegårdstakster (tys - tys, sjældent sagt, men ….)





Provstiudvalgets strategi for 

igangsættelse af omlægninger

1. Afdækning og synliggørelse af problemets omfang 
via analyse   -> Tilbud om PU-betalt analyse og 
rapport til mr., der ønsker det.

2. Fastholdelse af menighedsrådenes engagement og 
ansvar for sognets kirkegård.

3. Fagmæssig kompetent analyse og ideoplæg til mr. --
-> Aftale om omfang og indhold m. kirkegårds-
konsulenten.

4. Mulighed for ekstra økonomi til sognene til større 
omlægninger fra kirkeudviklingspulje i provstiet



Hvordan gjorde vi ?- Processen  1

•Tilbud til alle mr. om besøg af 
kirkegårdskonsulenten med rapport.
• Graver laver kopi af kirkegårdskort 
med besatte og ledige grave markeret.
•Konsulent-rundgang ca. 2 timer m 1-3 
fra mr., kirkeværge, graver(e) + 1 fra PU. 
•Spontan dialog - spørgsmål begge veje.
• Fotodokumentation v/ konsulent



Hvordan gjorde vi? Processen  2

1. Konsulenten laver behovsberegning ud fra 
befolkningstal og oplysninger fra Sogn.dk.

2. Fremlæggelse af rapport / dialogmøde. 3-5 
repræsentanter for mr. + graver indbydes til møde 
m. konsulenten.   

3. Behovsberegning fremlægges. Tegningsoplæg til 
løsninger fremlægges.

4. PU: Præciserer, at dette er et oplæg. Initiativ og 
ansvar for forslag, info og inddragelse er 
menighedsrådets. 

5. Udviklingsplan og vedtægter skal koordineres og 
godkendes i PU. Henvisning til PU-kirkegårdspulje.



Eksempler på elementer i den 
enkelte kirkegårds udviklingsplan 

De viste tegninger og fotos er gengivet med tilladelse fra
Preben Skaarup Landskabsarkitekt MAA. MDL.

Graven 3
DK - 8000 Århus C
cvr: 14 64 73 09
tlf. 86 13 56 77

landskab@prebenskaarup.dk
www.prebenskaarup.dk















Status – Processen  3

• Alle 33 kirkegårde i Hedensted Provsti har nu –
efter eget ønske - haft besøg. Sidste rapporter 
fremlægges i juni 2015.

• PU-kirkegårdspulje i 2014, 2015, 2016 og ? 
• 8-12 kirkegårde er i gang med det fysiske arbejde 

med omlægninger. 
• 2-5 sogne er ved at indhente yderligere 

sagkyndig hjælp til overordnet planlægning.
• 10-15 sogne er i gang med drøftelser, ide-

afklaring, tegninger, beregninger, tilpasning af 
vedtægter.









Status  - processen  4

• Alle mr. er indstillet på ændringer frem mod 
mere rationel pleje af områder ude af brug.

• Planerne er efter menighedsmøder blevet 
modtager meget positivt af beboere.

• Ændringerne vil på sigt omfatte fra 40 til 80 % af 
kirkegårdenes område.

• Alle omlagte kirkegårdsdele KAN tages i brug 
igen i forhold til eksisterende kort og opmåling.

--- ¤ ---

3 flg. fotos: Juelsminde Skovkirkegård, forår og sommer. 
(Foto: Søren Kallestrup)







Kirkegården er liv, natur, skønhed -
forhåbentlig også i fremtiden 


