Projektplan for Vilstrup kirkegård 2016-2019
Vi ser en ændring i behovet for gravpladser på Vilstrup kirkegård – som det ses så mange andre steder i
landet. Med stadig flere tomme gravsteder på kirkegården vil det være nødvendigt med en særlig indsat for
at sikre opretholdelsen af Vilstrup kirkegårds helt unikke karakter.
Vi ønsker at tage udgangspunkt i landskabsarkitekt Preben Skaarups rapport om Vilstrup kirkegård. Med
baggrund i rapporten har vi udarbejdet en tre-årsplan for indsatsen for at ændre Vilstrup kirkegård.
Målet med planen er at gøre en aktiv indsats for at bevare kirkegårdens enestående og helhedsprægede
præg under hensyntagen til ændringerne i behovene for gravsteder. Dermed er det planen, at kirkegården
forbliver tidssvarende og fremtræder som en aktiv og levende kirkegård.
Det er en forventning, at ændringerne på kirkegården vil gøre det muligt at fordele ressourcerne
anderledes. En kirkegård, hvor der er færre hække og færre gravsteder, vil give færre pasningsopgaver for
medarbejderne på kirkegården. Det giver muligheder for at flytte midler fra kirkegården til arbejdet med
det, der sker inde i kirken.
En del af projektet er en modernisering og restaurering af digerne omkring kirken, idet beplantningen på og
ved digerne lukker for både udsigt og indsigt til kirken. Målet er, at kirke og kirkegård igen bliver en klar og
synlig del af landskabet.
I tre-årsplanen indeholdes en modernisering og restaurering af digerne omkring kirkegården, dele af
kirkegården (del A, B, F og G) samt en ændring af kirkegårdsvedtægterne.
Efter de tre år vil der skulle udarbejdes en ny plan for modernisering og restaurering af den resterende del
af kirkegården (del C, D og E).
Tidspunkt
1.
Forår 2016

Projekt
Alternativ 1 i rapporten
igangsættes.

Indsats og bemærkninger
Områder A, B, F og G lukkes for nye gravsteder.
De nuværende gravsteder afvikles efterhånden, som fredningerne
udløber, hvis fredningerne ikke ønskes forlænget.
Gange og tomme gravsteder lægges i græs.
Når område A, B, F og G er lagt i græs, kan der igen gives
mulighed for begravelser i områderne (både urner og kister) –
men uden oprettelse af gravsteder. Gravstederne markeres kun
med opretstående gravsten flade sten i græsset.
I områderne C, D og E fastholdes opdelingen i gravsteder.
Fremover skal alle gravsteder indrettes med østvendte
gravminder. Der sker ikke vendinger af de gravsteder, der nu er
vendt mod vest – men fremover håndhæves østvendingen
konsekvent.
Der udlægges ikke særlige gravsteder til urner. Urnenedsættelser
finder sted i de almindelige gravsteder (som om det var en
kisteplads) eller i de etablerede plæner i område A, B, F og G.
Området omkring kirken fastholdes som et område med sten. –
ikke græs som i forslaget.
Stien rundt om hele kirkegården ud mod diget bibeholdes.

2.
Forår 2016

3.
Forår 2016

Opmåling af
kirkegården med
afsættelse af fixpunkter.

Revidering af
kirkegårdsvedtægterne

4.
Modernisering og
Igangsættes restaurering af
efterår
kirkegårdsdigerne.
2016

5.
Sommer
2017

Græssåning område A
og B

Der indhentes pris ved landmåler ang. opmåling af kirkegården.
Der indhentes pris for to forskellige projekter:
- Opmåling af hele kirkegården på en gang.
- Opmåling af kirkegården i to omgange: Del A, B, F og G.
som et projekt og del C, D og E som et andet projekt.
Menighedsrådet tager stilling til, hvilket projekt, der igangsættes
– og om der er penge til projektet over driften – eller om
provstiudvalget skal ansøges om tilskud til opmålingen.
Bemærkning fra 18.4.17: Hele kirkegården er opmålt og
digitaliseret.
Menighedsrådet reviderer de nuværende kirkegårdsvedtægter,
som de stemmer overens med planerne i projektet. Se punkt 1.
Drøftes på menighedsrådsmøde i februar.
Bemærkning fra den 18.4.17: Kirkegårdsvedtægter er revideret og
godkendt i provstiet.
Bemærkning fra 19.8.17: Kirkegårdsvedtægterne revideres igen
og sendes til provstiet til godkendelse.
1. Diget mod nord ombrydes, syrenerne og træerne fjernes
og der plantes nye træer (små lind). (Obs på
bemærkning).
2. Digerne mod øst, vest og syd renses for beplantning og de
gamle lindetræer fældes. (Obs på bemærkning.)
3. Der plantes nye træer mod øst, vest og syd (små lind).
Restaureringen af digerne forventes at strække sig over tre år:
2016, 2017 og 2018.
Hele indsatsen omkring digerne vil være mere bekostelig, end
menighedsrådet har mulighed for at dække over driften.
Der indhentes tilbud på udgift til ombrydning af diget mod nord,
udgiften til mandskabstimer til rensning af de øvrige diger og
indkøb af nye træer. Provstiudvalget søges om midler.
Bemærkning fra den 18.4.17: Provstiudvalget har bevilget midler
til renovering af diget mod nord. Renoveringen vil ske i løbet af
2017. Aftalt, at lindetræerne omkring digerne bliver stående, til
de går ud af sig selv – og løbende udskiftes med nye lindetræer.
Der afsættes midler til denne løbende udskiftning i budgettet.
Bemærkning fra 19.9.17: Diget mod nord er renoveret.
Det forventes, at der i sommeren 2017 vil være så mange
nedlagte gravsteder i område A og B, at der kan igangsættes
græssåning i området på de nedlagte gravsteder.
Stien mellem område A og B bibeholdes, da det er gangstien fra
låge mod sognehus og kirke.
Det vurderes, om der er behov for ekstra mandskab til rydning af
hække og såning.
Bemærkning fra den 18.4.17: Hække og anden beplantning
fjernes løbende fra de tomme grave.

6.
Sommeren
2018

Græssåning område F
og G

7.
Foråret
20189

Projektplan for område
C, D og E

Bemærkning fra 19.9.17: Omlægningen til græs er påbegyndt. I
første omgang beholdes områderne i grus. Omlægningen til græs
vil ske, når der er tilstrækkeligt store områder, der kan lægges i
græs.
Det forventes, at der i sommeren 2018 vil være så mange
nedlagte gravsteder i område F og G, at der kan igangsættes
græssåning i området på de nedlagte gravsteder.
Stien mellem område F og G bibeholdes i første omgang.
Det vurderes, om der er behov for ekstra mandskab til rydning af
hække og såning. Ved dette projekt kan behovet for ekstra
mandskab blive så omfattende, at ansøgning til provstiudvalg om
ekstra midler kan overvejes.
Bemærkning fra 19.9.17: Græssåning er påbegyndt.
Opfølgning og evaluering på indsatserne i forhold til diger og
område A, B, F og G.
Udarbejdelse af projektplan for områderne C, D og E.

Revideret første gang ved menighedsrådsmøde den 18.4.2017. Se bemærkninger.
Revideret igen ved menighedsrådsmøde den 19.9.2017. Se bemærkninger.
Ny treårsplan aftales i foråret 2018.

Vilstrup Menighedsråd

