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INDLEDNING 
ORD TIL JORD 

Det følgende er en konkret handlingsplan for kirkegården ved Mørke 
kirke. Planen henviser i øvrigt til udviklingsplanen fra 2014. 

Vigtige områder for kirkegården er: Sansehave, historisk kile, stier 
og ophold. De fysiske forhold skal understøtte kirkegårdens 
funktion.  

Det er en have for mennesker, som har mistet, som savner, som 
glædes, som mindes.  

Mennesker som færdes på kirkegården, skal kunne mærke de 
levende planters iver for at skabe en smuk have.  

Mennesker som besøger det sidste hvilested skal kunne mærke de 
døde stens funktion i at flytte afsavnet op fra jorden via stenen og 
videre op.  

Mennesker der træder ind i kirkegårdens have, skal mærke at de 
kan leve med de døde. 

Alle generationer skal føle sig velkomne og kirkegårdens forskellige 
områder skal indbyde til forskellige behov og oplevelser. Havens 
rammer skabes til at kunne rumme både nærvær, hygge, samtale, 
fordybelse, ro, eftertanke og respekt. 

”De rette ord kan virke stærkt, men 
intet virker nu så stærkt som en rigtig 
velanbragt pause.” 

Mark Twain 
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HER OG NU 

Siden den gældende udviklingsplan fra 2014 er der blevet arbejdet 
med fysiske forandringer på kirkegården, helt op til kirken, hvor fx 
stenpigningen er lagt om, og der lagt sten og armering i græsset 
ved tårnet. Parallelt med dette har det nye menighedsråd fra 2016 
arbejdet med en overordnet vision for kirkegården (se hele 
processen på www.mørkekirke.dk). Dermed justeres arbejdet 
forholdsvis, så små ændringer kan vise det store billede. 

Det arbejde der påbegyndes og/eller fortsættes med er: 

- Udjævning af sydligste område 

- Mange hække skal væk 

- Græs i stier 

- Etablere læhegn på skråning og indkøbe planter til sydlige del 

 

Projektering af ønsker for nederste/sydlige del, så de kan 
implementeres når delområdet for den enkelte funktion er etableret. 
Dette gøres i dialog med kirkegårdskonsulenten: 

- WiFi (usynlig men brugbar) 

- Pilehytte 

- Sanser (lytte, dufte, røre, smage, se) 

- Tilgængelighed (Adgang, stier, skiltning, formidling, invitation) 

- Organiske former 

- Oaser i det store 

- Plads til børn 

- Gravstedsbesøg (individuel/fælles indretning) 

- Blomster (valg ift. sæson/områdets brug) 

- Træer og buske (art og funktion) 
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- Åbne gravsteder (med historisk interesse) 

- Afgrænsning med hæk/busk 

 

Hvilke gravsteder berøres? 

- Se oversigt, og tal med graveren! 

 

Økonomi 

- I henhold til aktuelt budget (i 2020 bruges tilgængelige midler og 
der skabes et overblik over hvad der skal ind i budget for 2021). 
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5-ÅRS PLAN 

 

Indenfor de næste 5 år ønskes at følgende er afsluttet: 

- Sansehave anlæg (grundform) 

- Bed v. Indgang og kapel (toiletbygning) 

 

Følgende sættes i gang nu, for at understøtte ovenstående: 

- Kommunikation (formidling af hvad der etableres) 

- Skilte 

 

Hvilke gravsteder berøres? 

- Se oversigt 

 

Økonomi 

- Specielt når sansehavens grundform er på plads skal udgifter til 
større anlægsopgaver tænkes ind i det kommende års budgetter.  
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10-ÅRS PLAN 

 

Efter at sansehaven er på plads i sin grundform: 

- Indarbejdning af belægninger på de enkelte områder ift. 
Funktionalitet, fx slidstærkt og blødt underlag i legeområde. 

- Funktionalitet etableres i høj grad i samarbejde med konsulenter 
og brugere. 

- Ny belægning v. Indgang og kapel (toiletbygning) 

 

Disse ting sættes i gang nu: 

- Når det gamle kapel i det nedre sydvestlige del er revet ned, skal 
området gentænkes. 

 

Hvilke gravsteder berøres? 

- Nedre/sydlige del og øst-delen 

- Rundt om kirken 

 

Økonomi 

- Anlæg af nye urnegravsteder 
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20-ÅRS PLAN 

 

Målet er overordnet at få kirkegården til at hænge sammen: 

- Få det grønne til at brede sig op omkring kirken – gravsted er 
mulig, men på anden måde (fx uden hæk) 

 

Hvilke gravsteder berøres? 

- Øst-del 

- Øvre/nordlige del: snoet sti ml. Gravsteder (Obs: primære stier 
bevares) 

 

Lapedarium? Forslag, afhængig af praktiske muligheder: 

- Navne i diget 

- Lasergravering i glas 

 

Økonomi 

- Anlæg nye urnegravsteder 
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PLANTEGNING 

 

 

 


