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NÆSBJERG KIRKEGÅRD

Næsbjerg Kirke, ca 1842 - 1899

Næsbjerg kirke og kirkegård
Næsbjerg Kirke er en lille romansk kvaderstenskirke, der
kan dateres tilbage til 1200-tallet.
Hvor kirken oprindeligt lå ensomt placeret med udsigt over
landskabet, er byen i dag vokset tæt op omkring kirken,
så den i dag har fået karakter af en bykirke med kirkegård
beliggende ud til hovedgaden i Næsbjerg.
Bebyggelsen ligger tæt ind til kirken på navnlig syd og østsiden af diget, og kun mod nord giver et grønt området luft til
at man kan opleve kirken og kirkegårdsanlægget på afstand.

Næsbjerg Kirke, ca 1901 - 1955

Mod vest ligger det nyere sognehus med tilhørende parkeringsplads, der samtidig er den primære ankomst til kirke
og kirkegård.
Kirke og kirkegård opleves som en harmonisk og velafbalanceret helhed kendetegnet ved det markante - næsten
kvadratiske - kirkedige, der tegner en præcis ramme om
kirkegården.
Selve kirken er placeret i midten i en veldefineret, næsten
symmetrisk komposition med et tydeligt hierarki.
Næsbjerg Kirke, ca 1953 - 1976
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Registrering og analyse

Kirkegårdens træer
Indtil for nogle år siden stod der langs indersiden af kirkediget en række af seljerøn hele kirkegården rundt, men
træerne blev for gamle og er nu fjernede.
Denne ramme har givetvis medvirket til at skærme kirkegården visuelt fra trafik og nærtliggende byggeri.
Træerne har samtidigt kunnet understrege anlæggets fine og
enkle helhed, og give et samlende og roligt modspil til den
forskelligartede beplantning på de enkelte gravsteder.
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Som erstatning for de fældede seljerøn, er der langs diget
mod øst plantet lindetræer, og der er desuden plantet enkelte lind og japanske kirkebærtræer mod syd og vest.
Mod nord er der plantet 2 grupper af birketræer tæt op mod
kirkediget.
Kirkegården har i dag en forholdsvis åben karakter, med frit
udsyn på tværs af hele anlægget.

Særligt mod syd indebærer dette dog, at trafikken ved
hovedgaden og parkering ved Dagli-brugsen opleves som
værende meget tæt på, og gravstederne langs det sydlige
dige er de sværeste at få afsat.

Gravstedsbeplantning
Gravstedernes stedsegrønne vækster har generelt ikke fået
lov til at gro sig for store.
Det er dog vigtigt, at der fortsat er opmærksomhed på, at de
største skal fjernes eller beskæres, da de ellers vil komme til
at dominere oplevelsen af kirkegården og give den et mere
tilfældigt og diffust udtryk.

En strategi om at plante buske som rhododendron og
buksbom mm. i tomme gravsteder fungerer fint og er med
til at give en oplevelse af en aktiv og sammenhængende
kirkegård.
Også her er det et spørgsmål om, at buskene ikke får lov at
vokse sig for store og tager magten fra helheden.
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Registrering og analyse

Hække
Selve kirkegården fremstår som en sammenhængende
helhed med et gravstedsmønster, der på trods at små lokale
variationer, opleves som intakt og harmonisk. Det gennemgående hækmateriale er thuja, der udskiftes løbende og
fremstår smukt og fint klippet i spinkle dimensioner.
Indefor diget er det det fintmaskede mønster af thujahække er det, der i høj grad binder kirkegården sammen til en
helhed. Hækmønstret danner et sammenhængende tæppe,
der godt kan rumme at blive brudt enkelte steder af mindre
græsfelter på arealet nord for kirken.
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Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at afstandene i det
karakteristiske hækmønster ikke bliver for store, da denne
smukke og karakterfulde helhed let kan sættes over styr og
forsvinde.

Det fintmaskede tæppe af spinkle thuja hække er det, der binder
gravstedsarealerne sammen og giver selve kirkegården karakter.
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Registrering og analyse

Materialer
Både kirkegården og området omkring sognegården er
karakteriseret af en bund af perlegrus, der ikke kun er brugt
som materiale på parkeringsplads og gangarealer, men
også som bund i langt de fleste gravsteder – både aktive og
ledige.

Resultatet er en grånende helhed, der kun pletvist brydes af
de mindre felter med plænegræs.
Gruset på alle de primære gangarealer giver desuden udfordringer i forhold til tilgængeligheden.
Gravstedsforkanterne og de mindre plæner indenfor diget
er kantede med brosten.
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Grus
Arealerne med grus udgør langt størstedelen af kirkegårdens areal
samt parkeringspladsen ved sognegården.

Græs
De grønne arealer ligger hovedsagligt udenfor kirkegården - når man
ser bort fra enkelte mindre grønne plæner og digets inderside.
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Opsamling på analyse

Kirkens rum

Rammen

Rum

Selve kirkegården er karakteriseret af 3 overordnede elementer, der udgør anlæggets rammer:
1. Kirken - centrum og fixpunkt
2. Diget - den ydre grænse
3. Det grønne tæppe - det fintmaskede gravstedsmønster.

De forskellige elementer på kirkegården - kirke, dige, træer,
hække og omkringliggende bebyggelse - skaber en række
rum, der kan være mere eller mindre tydelige, og som kan
variere i oplevelse og karakter.

De 3 elementer danner en enkel, harmonisk og præcis helhed, der er giver kirkegården sin særlige identitet, og som er
værd at værne om, da dette enkle hierarki gør kirkegården
til noget særligt.
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Grøn pause

Ankomst

Kirkens rum
P-plads

Gadens rum

Ankomst

Som det ser ud i dag, er det ikke længere diget med randbepaltning, der er de primære rumdannere på kirkegården.
Kirkegårdens åbenhed sætter ’kirkens rum’ indenfor diget i
hård konkurrence med den omkringliggende by og udfordrer det enkle hierarki, der er anlæggets udgangspunkt.
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Anbefalinger

Grøn pause

Ankomst

Grøn pause

Ankomst

Kirkens rum
P-plads

P-plads

Gadens rum

Ankomst

Som en del af strategien med at sikre kirkegårdens særlige
karakter - også for fremtiden -, tager udviklingsplanen
afsæt i at styrke rammerne og kirkegårdens enkle hierarki,
så de vigtigste rumligheder træder tydeligere frem.
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Kirkens rum

Ankomst
Gadens rum

Stærkere rammer og et tydeligt hierarki vil betyde at man
kan arbejde friere indenfor rammerne med anderledes rummeligheder, hvor mindre rum kan have deres egen særlige
identitet og oplevelse.
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Behovsberegning
For at give et overblik over det fremtidige behov for gravpladser på kirkegården laves en behovsberegning, der tager
udgangspunkt i sognets statistik for begravelser og den
forventede befolkningstilvækst. En behovsberening giver et
ganske sikkert bud på hvilken retning udviklingen bevæger
sig, selvom der selvfølgelig vil være mange forhold, der kan
påvirke behovet og resultatet.
Generelt gælder det landet over, at udviklingen går i retning
af flere tomme gravsteder på kirkegårdene, uanset om der
er tale om store bykirkegårde eller små landsbykirkegårde.
Dette skyldes en række forskellige forhold, som eksempelvis:
•
•
•
•
•
•

Ændrede begravelsesvaner – færre kistebegravelser og
flere urnenedsættelser
Ønsker om mindre plejekrævende gravstedsformer
Ønsker om mindre gravsteder
Kortere omløbstider for gravstederne pga flere urnebegravelser og færre forlængelser
Længere gennemsnitlig levealder for sognets beboere
Stagnerende eller faldende befolkningstal

Lokalt vil der selvfølgelig være udsving, der dels bunder i
kulturelle forskelle mellem by og land, og nogle steder går
udviklingen hurtigt, andre steder langsommere.
En nøjagtig behovsberegning er vanskelig at udføre, og
selv her vil man kunne diskutere resultatet. Derfor er der
her valgt en forenklet og generaliseret beregningsmetode,
som angiver hovedretningen i udviklingen på den enkelte
kirkegård.
Kilde: Preben Skaarup Landskab
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Næsbjerg Sogn
Næsbjerg Sogn har 1124 indbyggere.
Heraf er 1016 medlemmer af folkekirken.
I 2016 har der ifølge sogn.dk været 11 dødsfald i sognet og
11 begravelser på kirkegården.
Kilde: www.sogn.dk

Beregnet udfra en gennemsnitlig levealder på 80 år vil der i
sognet være ca. 13 dødsfald årligt.
Næsbjerg by har i de senere år oplevet tilflytning og befolkningstilvækst – en udvikling, man forventer vil fortsætte
fremadrettet. Dog tyder tal i den gældende kommuneplan
på, at befolkningstilvæksten i byen udlignes af en fraflytning i landdistriktet, således at det samlede befolkningstal i
sognet er nogenlunde konstant. Varde Kommunes befolkningsprognose tyder ligeledes på, at befolkningstallet for
Næsbjerg skoledistrikt, der dækker sognene Næsbjerg,
Rousthøje og Grimstrup, vil være konstant eller let faldende
frem mod 2028.
Der er med andre ord ikke nævneværdige ændringer i den
forventede fremtidige befolkningstilvækst, der spiller ind i
forhold til behovet for gravpladser.
Kilde: Kommuneplan 2013 for Næsborg og befolkningsprognose for
Varde Kommune 2016-2028

Ifølge kirkegårdens egne registreringer har der i perioden
2012 til 2017 været i alt 54 begravelser på kirkegården,
svarende til gennemsnitligt 9 begravelser årligt. Fordelingen
har i perioden været 63% kistebegravelser og 37% urnebegravelser. I perioden har antallet af urnebegravelser været
stigende og der regnes med at denne udvikling vil fortsætte,
som man ser det i resten i landet.

Der regnes derfor med at fordelingen på begavelsesformer
langsigtet vil være 30% kistebegravelser og 70% urnebegravelser.
Det årlige antal kistebegravelser (30% af 13) vil være 4 stk
Det årlige antal urnebegravelser (70% af 13) vil være 9 stk
Kistepladser har typisk en omløbstid på 45-50 år fra
ibrugtagning til gravpladsen igen er ledig. Heri er indregnet
en normal fredningstid 25-30 år og eventuelle forlængelser.
Behovet for kistebegravelser vil udgøre 4 x 45/50 = i alt 180
– 200 kistepladser.
Urnepladser har typisk en omløbstidpå 20-25 år fra
ibrugtagning til gravpladsen igen er ledig. Heri er indregnet
en normal fredningstid på 10-15 år og eventuelle forlængelser. Behovet for pladser til urnebegravelser vil udgøre 9 x
20/25 = i alt 180 – 225 urnepladser.

Næsbjerg Kirkegård
Næsbjerg Kirkegård har i dag plads til ca 629 kister og ca 30
urner i urnegravsteder. De ukendtes grav er ikke medregnet.
I praksis sættes der dog også urner ned i kistegravstederne,
og her vil der typisk være plads til 2-4 urner for hver kiste.
Behovet for 180 – 200 kistepladser vil kunne dækkes ved
udnyttelse af ca. 29-32% af kistepladserne på kirkegården.
Behovet for 180 – 225 urnepladser vil kunne dækkes ved
udnyttelse af de 30 urnepladser samt 75 – 98 kistepladser,
hvis man regner med 2 urner i hver kisteplads.
Den samlede udnyttelse af kistepladser på kirkegården (til
både kister og urner) vil derfor kunne dækkes ved udnyttelse af ca. 40-47% af kistepladserne på kirkegården.
Der er i dag (jan. 2018) 157 ledige kistepladser på kirkegården. Med tiden vil der bliver frigjort sammenlagt ca.
350 kistepladser - svarende til lidt mere end halvdelen af
kirkegårdens areal.

Konklusion
Der vil over de næste mange år blive stadig flere tomme
gravsteder på Næsbjerg kirkegård. Desuden vil behovet for
urnepladser være stigende.
I denne beregning er der regnet med at 1 kisteplads kan
udnyttes til 2 urnepladser. Selvom der normalt vil kunne
være op til 4 urnepladser på samme areal som 1 kisteplads,
vil det på Næsbjerg Kirkegård ikke være nødvendigt med så
intensiv en udnyttelse.
For at opretholde oplevelsen af en levende kirkegård, bør
det overvejes at udlægge alle gravpladser med samme størrelse, uanset om det er pladser til urner eller kister.
Hvis en urneplads udlægges med samme areal som en kisteplads, vil de 180 – 225 urnepladser og de 180-200 kistepladser tilsammen give et behov for hvad der svarer til 360 – 425
kistepladser i alt, hvilket svarer til en udnyttelsesgrad på
57-68% af kistepladserne på kirkegården.
Dette vil betyde at de aktive gravsteder kommer til at tage
mere plads op på kirkegården, som derved vil komme til at
fremtræde med højere udnyttelsesgrad.
Selvom man på denne måde kan udnytte på mod 2/3 af kirkegårdens areal, vil der stadig være et stort antal gravsteder,
der vil stå tomme, og der er derfor et behov for en strategi
for håndteringen af de tomme arealer.

Næsbjerg kirkegård - nuværende situation
De blå markeringer viser ledige gravpladser (jan 2018)
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Udviklingsplan

Udviklingsplanen tager afsæt i analysen af kirkegårdens
potentialer og i de behov, tanker og ønsker, der er fremkommet i dialogen mellem menighedsrådet, kirkens og kirkegårdens personale og landskabsarkitekten.

Kirkegården

Parkeringsplads

•

Gentænke den grå bund - en grønnere kirkegård.

•

Gentænke og forskønne p-plads ved sognehuset og
langs hovedgaden

•

Gentænke rammen om kirkegården - større træer som
rumdannere om kirkegården. En en smuk og værdig
ramme, der kan give visuel ro og modspil til gravstedernes spraglede tæppe.

•

Nye træer omkring p-plads

•

Ny terrasse og ankomst til sognehuset

•

Bedre tilgængelighed - herunder en tilgængelig ankomst over parkeringspladsen til kirken og kapellet.

•

Overgang til nyt projekt for bytorv på hjørnet af Hovedgaden og Agervigvej

•

Større samlet plads ved ankomsten og ved kirken

Det grønne areal

•

En vendeplads for rustvogn ved kapellet

•

Udnytte arealoverskuddet og indføre flere steder til
andre gravstedstyper: pladeplæne oa.

Potentialer, behov, tanker og ønsker kan opsummeres i
følgende forudsætninger:

•

•

•
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Udnytte arealet nord for kapellet og skabe plads til
lapidaium og ophold
Indføre flere plantetyper på kirkegården (og nord for)
med fokus på årstidsvariation, artsrigdom og frodighed
Løsninger og plantevalg med fokus på et lavere driftsog plejeniveau.

•

Udvikle det grønne areal nord for kirkegården som et
naturrum

•

Indføre steder der henvender sig til en større målgruppe - børn og unge - og sognets beboere

•

Nye graverfaciliteter med tilkørsel fra Kirkediget - og
plads til garage på sigt

•

Personaleparkering ved tidl. depotplads, 4 pladser

•

Sti fra Kirkediget til den nordlige låge

Lund
Den grønne pause

Mødested
Personale P

Sog

Age
rv

igve

j

Terrasse

neh
use
t

De ukendtes grav

Graverfaciliteter

Ny parkeringsplads

Lapidarium

Ankomstplads

Forplads
Tilløbsstykket

Næsb
jerg K
irke

Nye træer ved p-plads

Vendeplads

Kirk
edig
et

Bytorv

Ny randbeplatning

Paradisæblelund

Ho
ved
g

ade

n

Forskønnelse af parkeringsplads

17

NÆSBJERG KIRKEGÅRD 2025
Udviklingsplan
Næsbjerg Kirkegård 2025
Kirkegårdsudvikling er ikke en dag til dag opgave, men en
proces, der strækker sig over en lang årrække. Hvor nogle
elementer kan indføres og anlægges med det samme, vil der
være andre elementer, der først kan etableres, når bestemte
gravsteder bliver ledige og kan nedlægges.
Her tjener udviklingsplanen som en vigtig rettesnor, hvor
man har lagt rammerne for, hvilket mål, man arbejder hen
imod, og derfor i det daglige arbejde er klædt på til at tage
de beslutninger, der leder hen mod målet.
Dette er særligt vigtig i tilfælde som Næsbjerg Kirkegård,
hvor man står overfor en gradvis tømning af arealet, men
gerne vil bevare kirkegårdens kvaliteter og særlige identitet.
Fremadrettet viser behovsberegningern, at man kan forvente, at op mod halvdelen af kirkegårdens areal vil være ledigt.
I udviklingsplanen er der derfor arbejdet med løsninger, der
er mindre plejekrævende, men også løsninger, der er fleksible, så omlægningen kan ske gradvist over længere tid uden
kirkegårdens helhed og sammenhæng sættes over styr.

Bærmispel
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Paradisæble

I første etape af udviklingsplanen, ’Næsbjerg Kirkegård
2025’, vises det tiltag, der kan anlægges med det samme. Det
gælder primært arealerne udenfor diget, men også inde på
selve kirkegårdsarealet, vil der være ting, der kan igangsættes straks, da der på den viste plan er taget højde for, hvilke
gravsteder, der er ledige i dag (jan 2018).
Et grundlæggende element i planen er en gennemgående
udskiftning af belægninger, hvor perlegruset ryddes, og de
stier, der ligger nærmest kirken og på arealet nord for genetableres i slotsgrus/stenmel, der er en fastere belægning.
Hermed vil tilgængeligheden på kirkegården få et betydeligt
løft til glæde for gangbesværede.
Den primære ankomst fra parkeringspladsen og op til kirken kan yderligere opgraderes med en belægning i granitfliser, som et køre-og gangspor i slotsgruset, der ender i en
større forplads ved kirkedøren.

På kirkegårdens sydlige del nedlægges gravstederne nærmest diget gradvist, hækkene fjernes og arealerne såes til
med græs. Med tiden vil græsset på de ledige gravsteder og
stier overtage hækkenes rolle som det grønne element, der
binder kirkegården sammen.
Efterhånden som gravstederne nedlægges, plantes der i det
sydøstligste hjørne mindre blomstrende løvfældende træer,
som eks. paradisæble i de tomme gravsteder.
Arealet nord for kapellet udlægges også i græs. Her etableres en lille mindelund og lapidarium, hvor kirkegårdens
historiske jernkors placeres. Mindelunden indrettes med
bænk til ophold under et nyplantet karakterfuldt træ og kan
evt. suppleres med et spejlbassin.
Ved de ukendtes grav skabes et mere intimt rum med plantning af enkelte blomstende træer og flerstammede buske.
Også her indrettes plads til ophold.

Stierne på kirkegårdens sydlige del og rundt langs digets
vestlige og østlige kant udlægges i græs, da færdslen her
fremadrettet vil være begrænset.

Stier i græs

Granitbelægning

Slotsgrus

Krokus

De ukendtes grav

Stier i slotsgrus
Gennemgående græsbånd afkortes
med tværgående hække

Granitbelægning
på gangsti og foran kirken

Jernkors
og lapidarium
Ophold

Plads ved kapel i
slotsgrus/stenmel
Stier i græs
Ledige gravsteder nedlægges og
udlægges i græs

Spredte paradisæbletræer
plantes i ledige gravsteder

Ny randbeplantning
og græsrabat
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD 2040
Udviklingsplan

Næsbjerg Kirkegård 2040
Udviklingsplanen, Næsbjerg Kirkegård 2040, viser kirkegården, når omlægningen er fuldført og alle elementerne i
udviklingsplanen er etableret. Dette afhænger som sagt af,
hvornår de berørte gravsteder bliver ledige, og nogle ting,
kan måske anlægges før 2040, andre måske først efter.
Frem for at sammenlægge de ledige gravsteder og stier til
større sammenhængende flader, er der her valgt en strategi, der værner om kirkegården særlige karakter med det
fintmaskede net af stier og det filigranagtige mønster af
gravsteder og hække.
Det er klart, at det fremadrettet ikke giver mening, at have
klippede hække om gravsteder, der aldrig mere til blive
taget i brug. På kirkegården vil det derfor i fremtiden
græsset, der fungerer som det grønne element, der binder
kirkegården sammen.
Med tiden vil den sydlige del af kirkegården tømmes gradvist, og de aktive gravsteder vil blive samlet omkring kirken
og på området nord for.
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For at bevare sammenhængen mellem den nordlige og sydlige del fastholdes stierne syd for kirken også på sigt.
På de nedlagte gravstedsarealer sås enggræs med urter, der
kan tåle at stå langt, om som kun skal slås 2 gange årligt, og
stierne vil stå frem som klippede spor i det lange græs.
Ønsker man ikke enggræs, kan der i stedet plantes bunddække i de ledige gravsteder, eller man kan vælge at holde
arealet helt i klippet græs.
Brostensforkanterne langs stierne bør bevares for større
præcision.
Efterhånden som flere gravsteder nedlægges på kirkegårdens sydlige del, vil de små træer danne en blomstrende
lund, der danner et let slør ud mod hovedgaden, og som
sammen med det lange enggræs kan skabe en særlig stemning i dette hjørne af kirkegården.
De to yderste rækker længst mod vest nedlægges gradvist
og udlægges i græs. Bortset fra de ukendste grav i arealets
nordligste ende, holdes området frit og åbent som en grøn

pause mellem diget og den aktive del af kirkegården. Pausen
fremhæves med en variation af blomsterløg, der blomstrer
på skift i løbet af foråret. Det blomstrende tæppe kan give
kirkegården liv og farve, og blive et tilløbsstykke for kirkegårdens gæster.
Det er ikke nødvendigt at afvente en fuldstændig tømning
af de to vestligste rækker på kirkegården før ’tilløbsstykket kan startes. Efterhånden som den sammenhængende
græsflade bliver større, kan blomsterløgene nedsættes, og de
tilbageværende gravsteder vil stå som hækomkransede ’øer’
på den grønne flade.
Langs digets nord- og østside nedlægges de yderste gravsteder også. Det anbefales at inventar som f.eks. affaldsstationer og bænke etc. placeres i ledige gravsteder ud til en sti, så
digefoden kan få lov til at stå fri.
Når de aktuelle gravsteder bliver ledige, etableres vendepladsen ved kappellet, og forpladsens granitbelægning
forlænges her til.

De ukendtes grav

Stier i slotsgrus

Granitbelægning
på gangsti, foran kirken og
videre hen til kapellet

Gravsteder nedlægges og udlægges
i græs

Jernkors
og lapidarium
Ophold

Pausen og
Tilløbsstykket

Vendeplads ved
kapel
Stier i græs

Gravsteder nedlægges og udlægges
i græs

Paradisæble lund

Ny randbeplantning
og græsrabat
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Gravsteder

Ser man på gravstedstyper, er Næsbjerg kirkegård i dag i høj
grad karakteriseret af traditionelle hækomkransede kistegravsteder, og allerede i dag ses et stigende behov for andre
gravstedsformer – eksempelvis mindeplader i plæne.
Udviklingsplanen anviser løsninger på, hvordan andre
gravstedsformer kan indpasses på kirkegården med respekt
for de eksisterende kvaliteter - også med henblik på at have
mulighed for at tilpasse kirkegården en yngre befolknings
ønsker nu og i fremtiden.
Indenfor kirkegårdens karakteristiske mønster af hække
og stier udlægges en variation af gravstedstyper, der kan
imødekommende brugernes ønsker.
Systemet er fleksibelt og fordelingen af de forskellige gravstedstyper kan varieres:
Er der behov for flere gravsteder i græs, kan ledige traditionelle hækomkransede gravsteder uden problemer lægges
sammen og inddrages til dette, uden at harmonien brydes.
Ønsker nogen et individuelt gravsted, hvor der er lagt flere
sammen, plantes en hæk, og arealet afgrænses.
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Hermed kan antallet af gravsteder tilpasses kirkegårdens
behov løbende, samtidig med at det sikres, at kirkegårdens
særlige karakter og enkelthed ikke sættes over styr.
Det afgørende her er, at man fortsat har opmærksomhed på
at værne om den lille skala, og derfor ikke omlægger større
felter og hele rækker ad gangen, men i stedet så vidt muligt
blander gravstedstyperne i de enkelte rækker.
Den gradvise omlægning af de traditionelle hækomkransede gravsteder i kirkegårdens sydlige del åbner mulighed
for at man i fremtiden kan tilbyde gravsteder med et større
naturpræg - stående gravminder i enggræs under løvfældende træer. Disse gravsteder vil indgå i den eksisterende
gravstedsnummerering.
Alternativt kan man lade området stå tomt.

Stort gravsted med hæk på 3 sider

Lille gravsted med hæk på 3 side

Gravsteder i fælles bed- liggende eller stående gravminde

Gravsteder i græs - liggende eller stående gravminde

Gravsteder i engen? - stående gravminde
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD
Beplantning
Følgende er forslag til valg af træer, buske og blomster på
Næsbjerg kirkegård.
Træer og planter er valgt ud fra en intention om at skabe
en grønnere kirkegård med større årstidsvariation, der med
skiftende blomstring, farver og løvfald kan give oplevelser i
løbet af året.
Træerne er valgt ud fra et ønske om at skabe en lys og let
stemning på kirkegården. Der er foreslået enkelte trætyper, der sætter blomster, bær og frugter - også til glæde for
insekter og fugle.

RAMMEN
Ny randbeplantning om kirkegården:
Seljerøn, Sorbus intermedia
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LUNDEN,
Spredte træer på kirkegårdens sydlige del:
Paradisæble, Malus hybr. ”Evereste” eller
Bærmispel, Amalanchier Canadensis eller Laevis

LAPIDARIUM
Mindre solitærtræ som:
Ildløn, Acer tataricum ssp. ginnala,
Japansk Løn, Acer palmatum eller
Japansk kirsebær, prunus serrulata ’kanzan’

DE UKENDTES GRAV
Mindre træer og flerstammede buske som:
Manna ask, Fraxinus ornus
Ægte syren, syringa vulgaris ’mme lemoine’
Sommerfuglebusk, buddleja
Morbærtræ, morus

TILLØBSSTYKKET
Vintergækker, Galanthus ”nivalis”,
Krokus, crocus
Skilla, eks. Scilla sibirica el. mischtschenkoana
Skovtulipan, Tulipa sylvestris
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD 2025
Parkeringsplads og ankomst
For at styrke rammen om kirkegården plantes en ny
randbeplantning ved digets vestlige og sydlige side. De
eksisterende lindetræer langs Kirkediget kan ikke indhentes
vækstmæssigt, og plantes i stedet en ny randbeplantning,
der kan komplementere de mørke linde. Der plantes sejlerøn, som er en traditionelt kirkegårdstræ, og som med sin
åbne vækst og sølvfarvede bladundersider kan blive en fin
kontrast til lindenes mørke tætte kroner.
Digets nordside fritholdes, så der åbnes op for et længere
kig mod det grønne område nord for kirkegården.
Parkeringspladsen ved sognehuset optimeres og forskønnes.
P-pladsen indrettes med 30 p-pladser (6 pladser mere end i
dag) på et areal, der syner væsentligt mindre.

Der er flere muligheder i forhold til belægning på parkeringspladsen, men for tilgængelighedens skyld anbefales en
fast belægning, som f.eks, asfalt eller OB/Vegecol. Alternativt kan pladsen anlægges delvist i græsarmering. Her anbefales SF græsarmeringssten, der giver det bedste resultat
og den mest grønne overflade. Dog skal gangarealer her
udføres i et andet materiale, da græsarmeringsstenene ikke
er en tilgængelig belægning.
Den nye indretning af parkeringspladsen giver plads til
en mere sammenhængende græsflade, der kan løbe op til
digefoden, og binde arealet udenfor kirkegårdsdiget sammen. En bedre disponeret p-plads frigiver desuden areal til
en plads ved indgangen til kirkegården, som kan markere
ankomsten og fungere som samlingssted ved f.eks. afsked
med rustvognen.

Den grønne græsflade følger med rundt langs Hovedgaden
syd for kirkediget, hvor 8 p-pladser fjernes og der etableres
grønne mellemrum mellem parkeringsbåsene, der kan fungere som plantehuller for den nye randbeplantning.
Som kontrast til kirkegårdens randbeplatning plantes nye
mindre løvfældende og lysåbne træer i små grupper rundt
om parkeringspladsen. Den spredte placering trukket tilbage fra vejen hjælper med til at åbne området op set fra vejen
og skabe en varieret række af mindre rumligheder på det
grønne område.
Ved sognehusets indgang anlægges ny flisebelægning.
Mod syd åbnes der op i den eksisterende bøgehæk, så der
bliver passage og sammenhæng fra hovedgaden og det nye
bytorv ind på det grønne område.
Her indrettes to små lommer til ophold og der gøres plads
til at juletræet kan placeres i forlængelse af bytorvet.

Nye træer ved parkeringsplads:
Tretorn, Gleditsia triacanthos eller
Robinie, robinia pseudoacacia og
Vild pære, Pyrus communis eller pyrus bourgaeana
Ønsker man at ramme parkeringspladsen
yderligere ind, kan der med fordel plantes
en lav hæk, som eks. spiræa., der skjuler det
nederste af bilerne, men som tillader frit udsyn
på tværs af området.

Robinie
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Vild Pære

Græsarmeringssten, SF

Ny terrasse ved sognegård

Alternativ placering
af flagstang
Parkeringsplads
med 30 pladser
Ankomstplads
i slotsgrus/stenmel

Ny placering af flagstang
Placering af juletræ

Ophold med
borde/bænke sæt
Sammenhængende græsflade
med spredte træer

Ny randbeplantning:
Seljerøn, sorbus intermedia

Enkelte parkeringspladser tages
ud til plantehuller og græs
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD 2025
Den grønne pause
Det grønne område nord for kirkegården var tidligere tænkt
som en mulig udviddelse af kirkegården, og var planlagt
som skovkirkegård. Udvidelsen er dog aldrig blevet til noget, og behovsberegningen viser, at der heller ikke fremadrettet vil blive behov for arealet til gravsteder.

De nordligeste 2 grupper af birketræer bevares, og fjerner
man de busketter de står i, kan der her anlægges små pausesteder til leg eller ophold.
De to grupper af birketræer, der står tæt op ad diget fældes
for at give plads til en tværgående sti langs diget.

Det åbner imidleterid mulighed for, at arealet kan komme
til at indeholde nogle af de ønsker og drømme, der ikke kan
finde plads på selve kirkegården. Det kunne være et sted at
mødes efter arrangementer i kirken, et sted at sidde med
en madkurv og en kop kaffe efter kirkegårdsbesøg, eller et
sted hvor børn kan lege uden det generer kirkegårdens faste
brugere.

Længst mod øst med indkørsel fra Kirkediget, anlægges en
ny depotplads. Fremadrettet kan der også her etableres en
garage med graverfaciliteter.

Som afslutning og fixpunkt for den akse, der løber fra
kirkedøren og ud gennem digets nordlige låge anlægges en
lille grusbelagt plads ved den store blodbøg, der rammes
ind af en lav græsklædt jordvold. Mødestedet bliver hermed
en naturlig forlængelse af kirkegårdens areal, hvor man kan
trække ud efter arrangementer i kirken og som kan danne
rum for eksempelvis udendørs undervisning af konfirmander og minikonfirmander.

Samlingsplads i det grønne
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Rundt på området kan der anlægges en natursti, der leder
gående rundt om mødestedet og gennem lunden, samt fra
Kirkediget og ind til kirkegårdens nordlige låge.

Mod vest anlægges en personaleparkering med 4 pladser,
der belægges med græsarmering.
Langs områdets vestlige kant fjernes den eksisterende bøgehæk, der i dag skærmer graverens depotplads.
I stedet plantes en lund af varierende trætyper som f.eks.
Tarmvridrøn, Tyrkisk Hassel og Kirsebærkornel, der er
valgt for deres smukke efterårsfarver og som med tiden kan
blive gode klatretræer. Lunden er med til at øge oplevelses- og artsrigdommen på området med mulighed for en
opdagelsesrute for de mindste. Lunden er samtidig med til
at afskærme personaleparkeringen mod det grønne.

Jordvold der tegner mødestedet ved bøgen

Natursti og ophold

Tarmvridrøn, høstfarver

Lund:
Leg og opdagelse

Mødested ved bøgen:
Fikspunkt set fra kirken til
ophold og leg.
Græsklædt vold der omkranser den eksisterende blodbøg.
Plads belagt med slosgrus/
stenmel.
Personaleparkering:
4 pladser
Belagt med græsarmeringssten

Pausesteder ved birketræer:
Ophold og leg
Natursti

Udlæg til garage:
5 x 10 m

Graverfaciliteter:
5 rum a 5 x 3 m
Afskærmes af bøgehæk
Sti langs diget
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NÆSBJERG KIRKEGÅRD 2040
Proces

Her vises kirkegårdens omlægning som proces:
eksisterende forhold og fremtidige.
Bestemmelser om ændringer i kirkegårdens indretning og
brug skal indskrives i kirkegårdsvedtægten:
• Nedlæggelse af gravsteder
• Regler for udformning af eksisterende gravsteder
• Regler for udformning af nye gravsteder
• Regler for udformning og drift af lapidarium
I de fleste tilfælde vil ovenstående kunne indskrives som
ændringer i den allerede eksisterende kirkegårdsvedtægt,
således at hidtil gældende regler i kirkegårdsvedtægten
kan fortsætte med at gælde på områder eller ved
gravstedsformer, hvor dette ønskes, mens der tilføjes
supplerende afsnit om nye gravstedsformer.
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Nuværende situation
Fremtidig situation

Nuværende situation
Fremtidig situation
31

KAREN MARIE FISKER LANGKJER · ARKITEKT · MAA · MDL
E LV E R U M V E J 1 7 · 8 2 0 0 A A R H U S N · T L F 2 0 4 8 3 9 6 7

