
Parkstemning 
på kirkegården
Græs i stedet for grusstier og tomme gravsteder er godt for 
både øjet og kirkekassen

I 
Bov er man i gang med at omlægge 
en stor del af sognets største kir-
kegård til parkkirkegård. Ikke fordi 

folk var utilfredse med den gamle kir-
kegård i sognet, men fordi de ubrugte 
gravsteder så triste ud og gav huller 
i kirkekassen. Årsagen til de tomme 
gravsteder var den stigende tendens 
til at vælge urnen frem for kisten, for-
tæller formand for menighedsrådet i 
Bov, Marius Nørgaard: 

– For 40 til 50 år siden havde man 
regnet ud, at hele den nuværende kir-
kegård snart ville være fyldt op med 
kister. Derfor købte man en mark ved 
siden af, så man var fremtidssikret. 
Men den får vi aldrig brug for, det er 
jeg helt sikker på. Vi har ca. 70 bisæt-
telser og begravelser i Bov om året, og 
de 85 % er i dag urnebegravelser.

 Arbejdet med at omlægge til 
parkkirkegård startede for alvor i 
2013. Menighedsrådet indledte et 
samarbejde med en fagkonsulent – 
og kirke- og kirkegårdsudvalget tog 
sammen med blandt andre en række 
af kirkegårdens medarbejdere på 

studietur til verdens største kirke-
gård nær Hamborg. Og så begynde 
projektet at rulle. Hække rundt om 
tomme gravsteder og alle grusstier i 
to af kirkegårdens afdelinger skulle 
erstattes med græs. Andre steder på 
kirkegården har fire robotter over-
taget græsslåningen. Krat og store 
træer langs kirkegårdens grænse 
blev trimmet, så udsigten over land-
skabet kom til syne. Og selvom om-
lægningen først er helt færdig i 2017, 
er de foreløbige resultater ikke til at 
tage fejl af:

 – Der er kommet mere lys ind på 
kirkegården. De tomme gravsteder 
stod før som triste pletter, men nu er 
de omdannet til græs – og det samme 
er grusstierne. Vi har også sat borde 
og bænkesæt op, og nu tager folk kaf-
fen med, når de kommer, fortæller Ma-
rius Nørgaard, der kun har hørt ros fra 
sognets beboere til forandringerne. 

Mindre pleje, mere kirkeliv
På kirkegården er der ud over kirke-
gårdslederen to fastansatte og tre 

ekstra ansatte fra påske til novem-
ber. De seks har i de sidste par år haft 
travlt, for det er dem, der står for langt 
størstedelen af omlægningen. Men ar-
bejdet var ikke så populær i starten, 
fordi personalet jo godt vidste, at en 
parkkirkegård kræver mindre perso-
nale til at holde den: 

– Det er klart, at det giver lidt mud-
der i maskinrummet, når man laver 
en parkkirkegård med græs, der kan 
klippes af en robot. Men så gik alle ned 
i tid med nogle få timer om ugen, og 
det hjalp på humøret, fortæller Marius 
Nørgaard.

Den løsning er dog kun midlertidig, 
for fra 2017, når omlægningen er fær-
dig, kan kirkegården sandsynligvis 
klare sig med en fuldtidsstilling min-
dre. Og de penge, der spares på pleje-
kontoen, kan bruges på mere kirkeliv, 
fortæller formanden:

– Vi har ansat en kirke-og kultur-
medarbejder – indtil videre på del-
tid. Hun står for kontorarbejde og ar-
rangementer, fx minikonfirmander, 
spaghettigudstjenester og enkelte 
koncerter. Der er en hel del af de 
ting, som vi ellers ikke ville få lavet. 
Så vi har på den måde allerede fået 
mere kirke for pengene, konstaterer 
 Marius Nørgaard.   
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De dobbelte hække 
er ikke længere en 
del af kirkegårdens 
to parkområder, og 
det sparer kirkegår-
dens medarbejdere 
for en del arbejde. 

Formand for 
menighedsrådet 

i Bov, Marius 
Nørgaard, har kun 

fået positive til-
kendegivelser fra 
sognet beboere i 
forbindelse med 
omlægningen til 

parkkirkegård. 

Mere kirke for pengene
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Grusstier og tomme gravsteder 
er væk, og i stedet giver græs 
og kirkegårdens høje træer en 
fornemmelse af at gå i en park.

Mere kirke for pengene

Om Bov 
Parkkirke-
gård
Bov Sogns ”nye” kir-
kegård blev anlagt i 
1885 og er på 5 hek-
tar. Fra efteråret 
2013 til 2017 omlæg-
ges en større del af 
kirkegården til park-
kirkegård. Det be-
tyder, at hække og 
grusstier omdannes 
til græsarealer, som 
er langt mindre ple-
jekrævende. De grav-
steder, som endnu er 
i brug, bevares som 
de er, indtil gravfre-
den udløber. 
Læs mere om at til-
passe kirkegården på 
www.merekirke.dk 
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