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udviklingsplan

Forord

På baggrund af henvendelse fra Rødding, Lem, Lihme og Vejby Sogns Menighedsråd, er der udarbejdet en udviklingsplan for Rødding Kirkegård og
tilhørende arealer.
Planen omfatter en grundlæggende registrering, overordnet plan for arealer
samt en række forslag til aktuelle omlægninger af kirkegården.
Forslagene til omlægninger af kirkegården bygger på ønsker fra Rødding,
Lem, Lihme og Vejby Sogns Menighedsråd, vurdering af det fremtidige gravstedsbehov, samt analyser af den eksisterende kirkegård, herunder historie,
planforhold, landskabet, registrering af eksisterende gravsteder og bevaringsværdier, samt ønsket om overblik og en langsigtet målrettet og rationel
vedligeholdelse.
Formålet er at skabe en fremtidssikret sammenhæng og helhed mellem de
enkelte områder og gøre det samlede kirkelige område mere tilgængeligt og
anvendeligt.

RØDDING kirkegård

Der sættes fokus på tilpasning af gravstedsbehovet, overblik og hensigtmæssig gravstedsplacering, muligheder for flere typer af gravstedsindretninger, samt en frodig og varieret beplantning.

GRUNDLAG
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Rødding Kirkegård i tal

Kirkegården i landskabet

Kirkegårdens areal
Rødding Kirkegård
Matrikelnummer

11m, Rødding by, Rødding

Kommune

Skive Kommune

Ejendomsnummer

8303702

Reg. areal

13405 m2

Kilder
Grundlag og kilder anvendt som baggrund for udviklingsplanen

RØDDING kirkegård

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmålingsplan udført af Geopoint, 2013
Historiske kort fra kortforsyningen.dk
Historiskatlas.dk
Sogn.dk
Danmarkskirker.natmus.dk
TRAP5
BBR
Km.dk/folkekirken/kirkestatestik
Statestikbanken.dk

Hertil er kirkegården besigtiget, og der er foretaget registreringer af nuværende forhold bla. diger, gravsteder, belægninger og beplantninger og
deres trivlsel.
For overblik over gravstedsudnyttelsen er der registreret tomme gravsteder og snarligt udløbende gravsteder, samt markeret registrerede/fredede gravsteder og gravsten. Denne registrerering er foretaget af kirkegården.
Registreringerne er fortaget maj og oktober 2018.
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Kirken
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Historie
Historiske typografiske kort

Rødding kirke er bygget engang i 1200 tallet med mange
til- og ombygninger i de følgende 900 år. En fin middelalder-kirke der bæger præg af sin tilknytning til Spøttrup
Borgs historie og tidens tand og hændelser.

Kirkegården
Historiske kort fra 1815 viser at kirkegården stort set har
samme form og placeing tom. første halvdel af 1900-tallet.
De to digetyper på kirkegården viser dog at der er sket en
udvidelse mod nord i første halvdel af 1900-tallet. Dette kan
også anes mellem lave målebordsbladet og topografisk kort
1953-1976.
Mod syd er der anlagt parkeringsareal.

Høje målebordsblade 1842-1899

Lave målebordsblade 1901-1971

På historisk kort fra 1815 kirkegårdens placering med fint
håndtegnet illustration af kirke.

Topografisk kort 1953-1976

Orto foto 2018

Topografisk kort 1980-2001

p g
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Kirkegården og landskabet

Ortofoto 2018

Rødding kirkegård ligger i kanten af Rødding by ud til markerne mod syd og øst.
Rødding Sogn
(R. kom.) omgives af Krejbjerg, Balling, Ramsing, Vejby og Lihme so., samt Kås bredning, Sallingsund og Lysen
Bredning. Det noget bakkede terræn når i Volshedehøj 38 m og er af jævnt god beskaffenhed. Ved skellet til
Krejbjerg so. gennemstrømmer Rødding å først Lilleeng, derefter Mollerup sø, inden den ved Nymølle udmunder i Sallingsund. Ved store afvandingsarbejder i årene 1950–55 af de lave, hævede havbundsarealer omkr.
Nymølle og Ny Spøttrup er store engarealer blevet sikrede. Ligeledes er Spøttrup sø 1940 blevet endeligt udtørret. Den afvandes af Spøttrup bæk, som danner skel til Lihme. Egnen er ret besøgt, og Knud strand er et yndet
badested. Bortset fra lidt plantage er der ingen skov. I so. ender jernbanen fra Skive (Vestsallingbanen).

RØDDING kirkegård

Uddrag fra TRAP5

Særligt de åbne marker mod øst og de vindvendte rønnertræer
viser kirkegårdens placeing i det omgivende landskab.

Kirkegården er rammet ind af et dige, en række træer og underliggende beplantningsbælte.

Kirkegården

Rødding Kirkegård er varieret i sin beplantning og med en
tydelig ramme af træer og blandet bund, ligesom at diget
med sine lyse lavbegroede sten sætter en tydelig grænse
udadtil.

udviklingsplan
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Rødding Kirkegård er tradionelt opbygget med hækomkrænsede gravsteder, solitære træer og buske, og en del
stedsegrønne planter og store flader med løse belægninger.
Rødding Kirkegård er, som mange landsbykirkegårde præget af ændrede begravelses- og gravstedsønsker.
Nærmere gennemgang og beregninger se bilag bagerst i
dette hæfte.
De ændrede begravelsesmønstre og gravstedsønsker betyder, at der er en del ledige gravsteder og generelt god plads
på kirkegården.
Det taler for at der skabes flere muligheder for typer af
gravstedsindretning og arealet med traditionelle (kiste-)
gravsteder indskrænkes.

Generelle tendenser på kirkegårdene
Generelt er tendensen til ønsket til det sidste hvilested, at individuelle muligheder er mere og mere efterspurgte.
Der er to retninger for dette ønske.
Den ene er det individuelt beplantede gravsted, hvor man selv må bestemme indretningen uden for mange restriktioner på gravstedet.
Gravstedet indrettes meget individuelt eller det bliver indrettet ’som vi kender det’ med grus, mindesten og et par buske. Der vælges sommerblomster, grandækning og/eller pleje efter nærmere aftaler eller man plejer selv sit gravsted. Der sættes buketter, kranse og lignende på
gravstedet løbende.
De mest populære af disse afdelinger er steder der har en smuk beplantning og en rumlig identitet. Steder der føles rare at være i vælges
frem for mørke eller slidte områder. Gravstedets placering i forhold til kirken kan også have indflydelse på valget af gravsted. Der ønskes
oftere gravsteder syd eller øst og vest for kirkebygningen. Nordsiden kan virke for skyggefuld.

Tendensen er derudover er at der vælges billigere gravsteder – der er ikke så stor interesse for de store traditionelle hækomkransede kistegravsteder, men man ønsker et lille gravsted, der er nemt at overskue og passe. Hvis pasning af gravstedet købes af kirkegården, vælges
det også tit for at holde omkostningerne nede. Plænebegravelser, hvor man ’ikke er til besvær’/ikke belaster de efterkommende økonomisk,
er også stadig populære om end det ses at når der indrettes f.eks. en skovafdeling på kirkegården, falder antallet af begravelser i plænebegravelserne til fordel for den ny afdeling.

RØDDING kirkegård

Den anden retning, som ses i stor stil, er ønsket om ’tilbage til naturen’-gravstedet. Man ønsker at ligge et smukt sted med relation til
landskabet/naturen og til det menneske man har været. Det kan være i en skov, i en lund, på en eng, på en hede eller andre lignende
steder indrettet med naturtemaer.

grundlag
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Kirkegårdens materialer
Kirkegårdens belægninger

Hovedparten af kirkgårdens belægninger er udlagt i ral.
Derudover er også en del af de nedlagte gravsteder idag
udlagt med ral.

Fra hovedindgangen til kirkengården, til kirkens indgang og
ud til lågen ved p-pladsen er der anlagt en sti med granitsten og fliser.

RØDDING kirkegård

Lang kirkens sokkel er der et bånd af knoldbrolægning.
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Kirkegårdens materialer
Kirkegårdens beplantninger

Gravsteder
Kirkegården er traditionelt beplantet med thujahække omkring gravstederne og med individuelle beplantninger på
gravstederne.

Andre beplantninger
Mellem hæk og dige står en række træer med blandet
bundbeplantning. Delvis af selvsåede vækser samt af frodige
stauder og løgplanter.
Samlet giver den en grøn og frodig ramme til kirkegården.
Rammen har være brugt til at sætte mindesten fra udløbne
gravsteder i.
Kirkegårdens beplantning varierer fra monokultur til tilfældig
diversitet, elegant adskilt af klippede hække.

Kirkegårdens træer

Træerne langs diget mod vest.

Efeuen der gror op ad træernes stammer, giver et helt særlig
udseende men også et meget lukket hegn.

RØDDING kirkegård

Rundt langs kirkegårdens diger står en række af træer.
Tætheden af træerne varierer og flere bærer præg af at have været skåret ned. Det medvirker til et samlet billede af en række af flerstammede træer, der mod nord er begroet med efeu op til kronhøjde.

grundlag
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Kirkegårdens materialer
Kirkegårdens indhegning
Kirkegårdens indhegning består af to digetyper.
Den ene er tradionelt stablet dige med græs på digekrone. Det andet dige er muret, med digekrone med sten lagt i mønster og pudset inderside.
De står stabilt, men der må forventes, at det murede dige skal renoveres indenfor en årrække. Flere steder er der større afskalninger på
indersiden.

Stendigets karakteristiske
top.
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Det det lidt særlige murede dige set fra Østergade.

Stendige med græs på digekrone, set fra Østergade.

Stendige set indefra.

Muret dige set indefra.

Muret dige set indefra.

Kirkegårdens arealer
Gravsteder

udviklingsplan
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Størstedelen af gravstederne er idag tradionelle
hækomkransede gravsteder med individuelle beplantninger.

Der er indrettet enkelte rækker med urnegravsteder,
med ryghække og granitforkanter.

Plæne med anonyme grave

RØDDING kirkegård

Område med plader i plæne

udviklingsplan
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Plan for udvikling
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Bundbeplantning
Stendige
Lapidarium

Grus

Målsætning for udviklingplanen
Hovedmålet med planen er, at skabe en tilgængelig og vedkommende kirkegård, i harmoni med den omgivende landsby og
landskabet rundt omkring.
Planen skal
• skabe mere lys til gravstederne.
• indskrænke de traditionelle urnegravsteder på rad og række
• minimere tomme gravsteder
• give plads til ophold og fordybelse
• håndtere og samle gamle gravsten/lapedarie
• tilpasse gravsteder
• bevare kultulturarv
• bevare et sammenhængende anlæg
• give overblik
• fremme rationel og overskuelig drift
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Bebyggelse

r
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Hovedidé
Den overordende tanke for omlægningen er, med kirken i centrum, at samle gravstederne, skabe flere muligheder for gravstedsindretning, flere fælles beplantninger samt mere grønt og
naturpræg.
Rødding kirke er placeret på en lille forhøjning inde på kirkegården. Denne placering understreges ved at anlægge græs rundt
om hele kirken. Det giver kirken tilbage sin placering på en lille
græshøj. Samtidig får kirkegården som helhed et mere frodigt og
grønt udtryk.
Foran indgangenn til kirken kunne anlægges en lille forplads
som et indbydende gulvtæppe.
Kirkegården er fint rammet ind af af store træer med hæk og et
bed med blandede buske og løgplanter under. Dog giver træerne
en noget skygge og derfor opstammes og udtyndes der i rammen.
I mellem indgangene til kirkegården og kirken er der af nedlagte
gravsteder opstået en græsflade, denne tænkes tilføjet solitære
træer, fx. kirsebær og en bænkeplads til ophold.
Et oplagt sted til en pause, madpakken, mødested til for eksempel en kirkegårdsvandring, konfirmandundervisning eller før
kirkelige handlinger.

RØDDING kirkegård

Og i nogle områder grave i tre rækker der besværliggør gravkastningen. Derfor indrettes der lapedarier i den midterste af rækkerne. Derved får bevaringsværdige sten ’rigtige’ gravsteder at
stå i og kommer at være en del af kirkegårdens helhed. Ligeledes
kan der i rammebeplantningerne ud mod digerne placeres beva-

Mur - Hæk
Træer i bundbepl.

Park

ringsværdige sten. Gravstenene genopsættes spredt i bedene.
Traditionelle gravsteder bibeholdes tættest på kirken og de mere
naturprægede gravstedsformer og mere rekreative områder placeres længere ude mod digerne. De traditionelle hækomkransede
gravesteder med induviduelle beplantninger, anvendes primært
til kister, men urner kan også nedsættes.
På den del af kirkegården, der antages at være den nyeste del
af kirkegården, nord for kirken, samt kirkegårdens østlige del,
omformes med et nyt indretningsprincip, Parken.
Parken bygges op omkring beplantningsøer på en græsfladern
og øerne bindes sammen af et slyngende stisystem.
Længst mod sydøst ligger plænen med plader og indgår i parken
og hvor den er med til at danner parkens bund. Parken nuanceres med øerne. Mod øst ligger lavere staudeøer med integrerede
gravsteder. Videre mod nord ’vokser’ beplantningsøerne i
højden, først til busketter og derefter til små lunde længst mod
nordvest. Mellem lundene opstår en lysning, en mindeplads med
mindesten til fællesplænen.
Rundt i parken placeres pladser til bænke, både i forbindelse
med stianlægget, men også trukket lidt væk fra stierne hvor der
lige er den plads i solen, i skyggen, ved belægningen eller bare
lidt tilbagetrukket, som man kan have brug for det når man
besøger kirkegården og parken.
Kirkegårdens graverhus og materialeplads ligger i kirkegårdens
nord-østlige hjørne. For at give bedre arbejdsforhold og plads
til graverarbejdet omkring faciliteterne udvides arealet omkring
graverhuset.

Kirken på bakken

Hækgrave

Hæk - Dige
Træer i bundbepl.

udviklingsplan
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Visualisering af de nye gravsteder med fælles staude-beplantning.

udviklingsplan
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Tilpasning af gravsteder

Traditionelle urne- og kistegravsteder
Anonyme gravsteder
Fælles blomstrende gravsteder
Plader i plæne

Omlægningen af kirkegårdens gravsteder foregår nænsomt
og successivt efter hjemfald af eksisterende gravsteder og
med aktive gravsteder som en del af omlægningen.

Diagrammer - Gravstedstyper

Beregning og uddybning af gravstedsbehovsberegninger
vises bagerst i dette hæfte.

GRAVSTEDSTYPER:
• Tradtionelle urne- og kistegravsteder
• Parken
Blomstrende fællesgravsteder
Anonyme fællesgravsteder

RØDDING kirkegård

• Plader i plæne
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Tilpasning af gravsteder
Traditionelle urne- og kistegravsteder
Omkring kirkenbygningen vil der fortsat være traditionelle
gravsteder til urner og kister. Hækomkransede og med induviduelle beplantninger.
Som aktive gravsteder nedlægges en række øst for kirken
ud mod de nye blomsterende gravsteder og enkelte syd for
kirken, for derved at skabe plads til at kirken kan omkranses
af græs hele vejen rundt og på den måde forsærke billedet
af kirken på bakken.

Hækgravsteder med hæk hele vejen rundt
om gravstedet og med høj baghæk

Diagrammer - Traditionelle gravsteder

Hækgravsteder med hæk hele vejen rundt
om gravsteder. Åbning fortil og med høj
baghæk

Hækgravsted med høj baghæk, lavere sidehække og forkant med chaussesten eller
brosten

Tomme gravsteder tilstræbes beplantet for at undgå store arealer med ral, øge frodigheden og samtidig mindske vedligeholdelsen.

Tomt gravsted beplantning med kæmpestenbræk

Gravstedsbeplantning med blandede stauder
Reference fra Munkebo Kirkegård

RØDDING kirkegård

Til beplantning kan anvendes stauder og løg tilsvarende dem anvendt på de fælles blomstrende gravsteder, eller vintergrønne stauder som
fx Bergenia cordifolia, kæmpestenbræk.
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Tilpasning af gravsteder
Parken
På den del af kirkegården, der antages at være den nyeste del af kirkegården, nord for kirken, samt kirkegårdens østlige del, omformes
med et nyt indretningsprincip, Parken.
På den nordlige del, vil de eksisterende
gravsteder, indtil de udløber, være en del
af anlægget, men succesivt udfases de
som aktive gravsteder.
Den østelige del af Parken vil fremadrettet være åben for gravsteder.
Parken bygges op omkring beplantningsøer på græsfladern og bindes sammen af
et slyngende stisystem.
Mod øst ligger lavere staudeøer med
gravsteder.
Videre mod nord indrettes øer med surbundsplanter, varierende rhododendron
med enkelte solitære træer og bund af
bregner og hosta.
Længst mod nordvest ligger lundene.
Små lunde med solitærtræer i bund af
blomstrende buske. Mellem træerne
opstår en lysning, en mindeplads, med
anonyme gravsteder.
Rundt i parken placeres pladser til bænke
for ro og fordybelse.

Med inspiration fra de oprindelige tegninger fra As-

Diagrammer
- Parkeni København, skal den samlende
sistenskirkegården

RØDDING kirkegård

flade består af klippet græs og med øer af stauder,
buske og træer.
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Tilpasning af gravsteder
Staudeøer - blomstrende fælles gravsteder
Fra de tradionelle gravsteder og mod øst åbnes kirkegården
op med en ny afdeling med nye fælles blomstrende gravsteder.
Staudeøerne danner ramme for urne- såvel som kistegravsteder.
I øerne vil der i en årrække forekomme enkelte eksisterende
hækomkransede gravsteder.
Øerne er placeret på en flade af klippet græs.
Til de blomstrende gravsteder foreslås et variation af stauder
og løgplaner.
Robuste og dækkende arter der giver oplevelser året rundt.
Stauderne mikses men plantes i større grupper.

Forslag til beplantning i staudeøerne
									
Status

Latinsk navn

Dansk navn

Bund		

Astrantia major ’Alba’

Stjerneskærm

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

50-70

hvid

6-9

grøn

Lys		
sol/halvskygge		

Diagrammer - Staudeøer

Bund		

Aster lateriflorus ’Lady in Black’ Aster

80-100

lyselilla

10-11

grøn

sol/halvskygge		

Bund		

Salvia officinalis

Salvie

40-50

blålilla

6-7

grågrøn

sol og halvskygge		

Løg		

Narcissus poeticus

Pinselilje

40-50

hvid

4-5

Stjerneskærm

Asters

grøn		

Pinselilje

Salvie

									
Latinsk navn

Dansk navn

Bund		

Sesleria nitida

Blåaks

Bund		

Iris chysographes ’ Black form’

Iris

Bund		

Salvia nemerosa ’Oestfriedland’ Salvie

Bund		

Limonium latifolium ’Blauer Diamant- Hindebæger

50-80

Blåaks

Iris

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

50-80

blålig

5-6

frisk grøn

30-50

violet med gul

5-7

grøn

sol			

50-100

violet

6-9

grågrøn

sol			

lyselilla

7-8

grågrøn

sol		

Salive

Lys
sol og halvskygge			

Hindebæger

RØDDING kirkegård

Status

forslag
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Tilpasning af gravsteder

Alium, prydløg, er
en skøn deltager i
et staudebed
Reference fra Gråbrødre Kirkegård I Roskilde

									
Status

Latinsk navn

Bund		

Veronica gentanoides ’Robusta’ Porselins ærenpris

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

Lys		

50

lysblå

7-8

grøn

Bund		

sol		

Scabiosa caucasica ’Clive Gravers’-Kaukasisk scabiosa

20-40

lyselilla

6-9

grøn

sol		

Bund		

Geranium oxonianum ’Rose Clair’

40-50

Lyserød

6-9

grøn

sol og halvskygge		

Bund		

Monarda hybrid ’Croftway Pink’ Hestemynte

80+

Lyserød

7-8

grøn

Porselins ærenspris

Dansk navn

Storkenæb

Kaukasisk scabiosa

sol

Hestemynte

Storkenæb

									
Status

Latinsk navn

Dansk navn

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

Bund		

Echinacea ’ Coconut lime’

Solhat

100

lime

7-9

lysgrøn

100-130

gule nuancer

7-9

grågrøn

35

orange

6-7

grøn

50-100

hvid

8-10

grøn

Bund		

Achillea millefolium ’Terracotta’

Røllike

Bund		

Geum hybrid ’Carlskær’

Nillikerod

Knold

Cimicifuga racemosa

Sølvlys

RØDDING kirkegård

Solhat

Røllike

Nellikerod

sølvlys

Lys
sol og skygge			
sol			
sol og halvskygge			
sol og skygge		
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udviklingsplan

Tilpasning af gravsteder
Surbundsøerne

Sundbundsøerne opbygges af en variation af rhododendron, sammen med surbundstolerante stauder som bregner, kæmpestenbræk
og hosta.
Eksisterende træer i området bibeholdes og suppleres evt. med
eksempelvis hjertetræ eller rødeg.

Hjertetræ - Cercidiphyllum japonicum

Forslag til beplantning i surbundsøerne
									
Status

Latinsk navn

Dansk navn

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

Busk		

Rho. cunninghams white

Rhododendron

150-200

hvid

6-7

grøn

Lys		
sol og skygge		

Busk		

Rho. ’Gomers Waterer’

Rhododendron

250

lys lyserød

6-7

grøn

sol og skygge		

Busk		

Rho. hybr. ’Ramapo’

Rhododendron

60

lys lilla

6-9

grøn

sol og skygge		

Træ		

Quercus Rubra

Rødeg

20-30 m			

grøn-rød		

Diagrammer - Surbundsøerne

Rho. ’Cunningshams White’

Rho. ’Gomers Waterer’

Rødeg

Rho. ’Romapa’

									
Status

Latinsk navn

Dansk navn

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Bund		

Bergenia cordifolia

Bergenia

20-40

lillarosa

5-6

Bund		
Anthyrium filix-femina

Fjerbregne

60-70			
grøn

Bund		

Hosta sieboldiana

Hosta

Knold

Anemone nemorosa

Hvid anemone

Fjerbregne

Lys
halvskygge			

60

hvid

6-9

grøn

15-20

hvid

3-4

grøn			

Hosta

halvskygge og skygge			

Anemone

RØDDING kirkegård

Begenia

Løvfarve

grøn + stedsegrøn sol og skygge			
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Tilpasning af gravsteder
I Parkens nordvestlige område er parkens lille lund.
Lundøerne er sammensat af mindre trægrupper af lysåbne træer, stående i en bund af blomstrende mellemstore buske.
Imellem lundeøerne og træerne ligger en lysning, en mindeplads, med kirkegårdens anonyme fællesgrav.

Fælles anonyme gravsteder

Som en del af Parken vil de eksisterende fælles
anonyme gravsteder blive bevaret som en åben
plads og rum i anlægget.

En mindesten tænkes være de anonyme gravsteders
markering og samlingspunkt.

Diagrammer - Lund

RØDDING kirkegård

Eksempel på mindesten
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Tilpasning af gravsteder
Lundøerne
Beplantningen i lundøerne består af robuste, blomstrende buske
med standere af lysåbne træer.
Lundøerne skal ses som større sammenhængende masser, hvor
de enkelte arter plantes i store grupper og
med overstandere af solitære men sammenhængende træer.
I bunden plantes/sættes forårsbebudere som fx. dorthealiljer.

Forslag til beplantning i lundeøerne
									
Status

Latinsk navn

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

Busk		

Ligustrum obstusifolium ’Regeli’ Liguster

Dansk navn

150-200

hvid

7

grøn

150-200

lys lyserød

6-7

grøn

sol og skygge		

250

hvid

7

grøn

sol og skygge		

150-200

hvid

2

stedsegrøn

Busk		

Deutzia hybrida ’Mont Rose’

Busk		

Philadelphus coronarius ’Phico’ Uægte jasmin

Stjernetop

Busk		

Prunus laurocerasus ’Etna’

Kirksebærlaurbær

Stjernetop

Liguster

Lys		
sol og skygge		

sol og skygge

Rødeg

Uægte jasmin

									
Status

Latinsk navn

Dansk navn

Højde (m)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

Træ		

Prunus avium

Fuglekirksebær

15-20

hvide

5

mørkegrøn

sol			

Træ		

Tilia cordata

Småbladet lind

15-25

gullighvide

7

grøn- gule

sol			

Træ		
Betula utilis

Himalajabirk

10-15			
grøn

Knold

Dorthealilje

15 cm

Fuglekirsebær

Småbladet lind

hvid

Himalajabirk

3-5

grøn

sol			
sol-skygge		

Diagrammer - Øer i lund

Dorthea lilje

RØDDING kirkegård

Leucojum vernum

Lys

24

Tilpasning af gravsteder
Pladser til hvile og ophold

Flere steder i parken opstilles bænke. Både i
forbindelse med stianlægget, men også trukket
lidt væk fra stierne hvor der lige er den plads i
solen, i skyggen, ved belægningen eller bare lidt
tilbagetrukket, som man kan have brug for det
når man besøger kirkegården og parken.

Citybænk af Nanna Ditzel

Ro i linjerne

Diagrammer - Hvilepladser i parken
Linjerne i Parken holdes
tydelige ved at skabe skarphed i overgangen i mellem
sti og græs henholdsvis
græs og beplantning.

RØDDING kirkegård

Kontrolleret overgang melllem grus og græs.
Her ved anvendelse af kantsten.

Reference fra Grene Kirkegård, med slynget sti i
engområde.
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Tilpasning af gravsteder
Plader i plæne
I den syd-østlige del af kirkegården og parken anlægges et
område med plader i plæne.
Gravsten der anvendes på arealet ligger i niveau med græsset, med glatte overflader og udhugget eller indgraveret
påskrift.
Der er risiko for at beskadige påsatte elementer på gravstenene ved klipning af græsset omkring stenene og derfor
frarådes det at tillade disse.
Arealet indgår i parken og danner bund og en glidende
overgang til staudeøerne med de fælles blomsterende gravsteder.

Diagrammer - Plader i plæne

RØDDING kirkegård

Ved at vælge at ensrette formen og
placeringen på gravstenene opnåes en
et flot grafisk mønster i græsplænen.

forslag
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Lapidarium
I forbindelse med de tradionelle gravsteder anlægges
bede med stauder og forårsløg evt. sammen med velfungerende eksisterende solitære buske og træer.
I bedene placeres de bevaringsværdige gravsten og
gravminder.
Ligeledes kan der i rammebeplantningerne ud mod
digerne placeres bevaringsværdige sten.
Inden opsætning af gravstene bør de sorteres.
Det kan være vanskeligt, men man bør over veje at
udvælge og sortere i de mange gravminder og sten.
Som hjælp til dette kan der henvises til kirkeministeriets
vejledning, VEJ nr. 9682af 10/09/2014.
Gravstenene genopsættes spredt i bedene.
Bedene tilplantes med stauder, -enkelte vintergrønne, og forårsløg sat i farveskalaer så bedene fremstår rolige og dog varierede.

Diagrammer - Lapidarier

LYSEBLÅ nuancer										
		 Status

Latinsk navn

Dansk navn

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

Løvfarve

Lys

stk/m2

		 Bund

Vinca minor

Vinterglans

10-20

lyseblå

4-5

grøn

halvskygge-skygge

9

		 Solitærer

Campanula persicifolia

Smalbladet Klokke

80

lyseblå

6-7

grøn		

		 Bund

Aster amellus Mira

Amellusasters

60

Blålige

8-9

grøn

9

sol

6-7

		 Bund

Veronica gentianiodes

Ærenpris

50-60

lysblå

5-6

grøn		

9

		 Løg

Scilla sibirica

Russisk skilla

10-20

blå

3-4

grøn		

60

Vinterglans

Smalblandet klokke

Amellus asters

Ærenpris

Russisk skilla

LILLAROSA nuancer									
Nr. Status

RØDDING kirkegård

Latinsk navn

Dansk navn

		 Bund

Bergenia cordifolia

Bergenia

Højde (cm)

Blomsterfarve

Blomstring

20-40

lillarosa

5-6

		

Geranium himalayense ’ Johnsons Blue’, Storkenæb

50-60

lillarosa

6-9

grøn

sol og skygge

		 Bund

Geranium endresii ’Rose Clair’

Storkenæb

30-40

rosa

6-9

grøn

sol og skygge

		 Løg

Tulip lillarosa sorter

Tulipan, lillarosa

40-60

lillarosa

4-5

grøn		

Bund

Begenia

Storkenæb

Storkenæb

Løvfarve

Lys

stk/m2

grøn + stedsegrøn sol og skygge

Tulipan, lillarosa sorter

5		
3		
3		
35

Tulipan, lillarosa sorter

Grus

Lille
plads
Bænke

Bøgehæk

Stendige

27

Plads til fordybelse og ro

Affald,
vand
og
redskaber

Belægningssten

Grus

Forpladsen

Belægningssten

I forbindelse med hovedindgangen til kirkegården i øst
åbnes kirkegården op med en græsflade med solitære træer,
fx. kirsebær, og plads til ophold, fordybelse og ro.

Græs

Et oplagt mødested til for eksempel kirkegårdsvandring,
konfirmandundervisning eller før kirkelige handlinger.

Græ

G

Rødding
Kirke
Græs

Bundbeplantning

Igennem anlægget vil en sti føre hen til en rund grusplads.
På pladsen placeres en større rund bænk til hvil, ophold og
møde i forbindelse kirkelige handlinger eller undervisning
eller andet.

udviklingsplan

Lapidarium

Bænk
Lapidarium

Lille
plads

Bevaringsværdigt
gravsted

Grus

Ny
sti, grus

Bænk

Belægningssten

Traditionelle
gravsteder
Affald,
vand
og
redskaber

Stier og plads
anlægges i grus.

Grus

Bøgehæk
Bundbeplantning
Stendige

Lapid

Den runde bænk byder tydeligt velkommen til ophold og hvile.
Eksempel på bænk fra Aarhus Cementvarefabrik

RØDDING kirkegård

Refernce fra Mindeparken i Aarhus

udviklingsplan
forslag
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Mere grønt -græs
Rødding kirke er fint placeret på en forhøjning inde på kirkegården.
I dag står Rødding Kirke med soklen i grus.

RØDDING kirkegård

Eksisterende grus langs kirkesoklen, Rødding Kirkegård

I stedet for gruset anlægges græs rundt om kirken. Det giver
kirken en sammenhæng med det grønne og giver kirken tilbage
sin placering på en lille græshøj. Samtidig får kirkegården som
helhed et mere frodigt og grønt udtryk.

Reference fra Fårup Kirkegård

udviklingsplan
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Træerne og rammen

Kirkegården er fint rammet ind af store træer.
Træerne følges af en hæk og et bed med blandede
buske og løgplanter.

Træerne står lidt tæt og det medfører at dele af kirkegården henligger lidt skyggefuldt idag.
Derfor anbefales det at trærækken løbende vedligeholdes på følgende måde.

Diagrammer - Trærække

Ved diget mod nord og syd fældes hvert andet træ
nænsomt.

Trækronerne opstammes, løftes ved nænsom beskæring på til 3-4 meters højde.

RØDDING kirkegård

Selvsåede vækster og større buske ryddes fra bunden.

Bænk
30

Plantebed,
LUND

Grus

Plantebed,
LUND

Tilgængelighed

Bundbeplantning

ade
Øs
terg

forslag

Mindesten

Parken

Lapidarium
Græs

Bedre plads og tilgængelighed til kirken

Plantebed,
LUND

Grus

Lille
plads
Bænke

Bøgehæk

Stendige

Lapidarium

Lapidarium

Græs

Affald,
vand
og
redskaber

Belægningssten

Grus

Lapidarium
Belægningssten

Gravsten
Græs

Græs

Rødding
Kirke
Græs

Bundbeplantning
Bænk
Lapidarium

Lille
plads

Bevaringsværdigt
gravsted

Grus

For at understrege kirkens indgang og skabe bedre plads
anlægges en forplads ved kirken indgang.
Belægningen udføres med de samme materialer som eksisterende belægning.

Ny
sti, grus

Bænk
Bænk

Belægningssten

Slidte nordiske granitchaussesten og skårne granitfliser bruges som fast belægning.

RØDDING kirkegård

Affald,
vand
og
redskaber

Traditionelle
gravsteder
Lapidarium
Grus

Bøgehæk
Bundbeplantning
Stendige
Lapidarium

Ny
sti,
grus
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Materialepladsen
Bedre plads til at arbejde på
Kirkegårdens graverhus og materialeplads ligger i kirkegårdens nord-østlige hjørne.
For at give bedre arbejdsforhold og plads til graverarbejdet
omkring faciliteterne udvides arealet omkring graverhuset
og det belagte areal øges. En række gravsteder nedlægges i
den forbindele.

Vaskeplads

Maskinhus
Arbejdsområde

Kirkegårdsmur

Bellaflisen er solid og vedligeholdelsesvenlig, samt udgør en
jævn, holdbar og homogen overflade, at arbejde på.

Grussti

Bænk

Plantebed,
LUND

Grus

Bellaflisen har en struktur i overfladen som kostet beton.
Plantebed,
LUND

de

Bundbeplantning

Park

Øs
terg
a

Lapidarium
Græs

Grus

Stendige

Lille
plads
Bænke

Bøgehæk

Affald,
vand
og
redskaber

Belægningssten

Graverbygningen set fra syd.
Grus
Belægningssten

Græs

RØDDING kirkegård

Lapidarium

Græ

G

Det videre forløb
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Det videre forløb
IDÉ
Når planen er klar - hvad så?
Udviklingsplanen er ikke et isoleret og enkeltstående projekt, men skal ses som et dialogredskab og guideline til en
langstigtet og målrettet drift og udvikling af kirkegården.
UDFØRELSE,
delprojekter

For at få det økonomiske overblik kan der, på baggrund af
udviklingsplanen, udarbejdes en investerings- og etapeplan,
og ydernere kan der på grundlag af udviklingsplanen planlægges og søges om midler til de enkelte delprojekter der
skal udføres.
UDVIKLINGSPLANEN

Delprojekterne detailprojekteres og udføres når tid og økonomi er hensigtsmæssig.

OPFØLGNING

Det er vigtigt, at man ved fremtidige omlægninger, vender
tilbage til udgangspunktet, som er udviklingsplanen, så der
sikres målrettede og langsigtede investeringer, der samletset
giver kirkegården en sikker rød tråd, og sammenhæng i
kirkegårdens udvikling og drift.

Overvejelser til delprojekter
• Borgerinddragelse fremmer forståelsen for forandringer på kirkegården.
• Delprojekter/etaper/anlægsprojekter som intern anlæggelse eller med ekstern hjælp.
• Revision af gravstedsvedtægterne iht. udvikningsplanen.
• Gennemgang af bevaringsværdige gravsten, kirkeministeriets vejledning, VEJ nr. 9682af 10/09/2014.
• På baggrund af udviklingsplanen kan der ved henvisning til Lbk. nr 1156 af 1/-9-2016, omlægges eksisterinde gravsteder. Hvis dette ønskes skal gravstedsejere informeres om mulighederne og der indhentes tilladelse til omlægningen.
• At der skal registreres bevaringsværdige gravsten/-steder og forholde sig til evt. destruering af gamle gravsten. Som hjælp til dette henvises der til kirkeministeriets vejledning, VEJ nr. 9682af 10/09/2014.

RØDDING kirkegård

• At forholde sig til håndtering af regnvand, dræn og grundvand mv. herunder afvandning fra evt. blytag.
• Jord der afgraves og flyttes fra matriklen skal registeres og evt. analyseres iht. BEK nr 1452 af 07/12/2015.

udviklingsplan

Behovsberegninger
Vurderinger af det fremtidige behov for gravsteder

Behovsvurdering:

11.12.2018

Rødding Sogn - Salling Provsti - Viborg Stift

8549

FORUDSÆTNINGER:

1.1.2018

Sognets/distriktets befolkningstal:
Gennemsnitligt antal dødsfald pr. år:

1.423

indbyggere

Befolkningstal
=
Gennemsnitslig levealder

= Beregnet gennemsnitlig årlig dødsfald
Beregnet antal ved landsgennemsnitlig dødsrate 1%
Beregnet antal på grundlag af statistik 2007-2017
Gennemsnit de sidste 3 år (2015-2017 kg)
Regstr. i 2017 (kg)
I gennemsnit
Grundlag for denne beregning

17
13
19
15
19
17
19

1349
81

De sidste 12 år er befolkningen faldet med
-9%

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

Sogn Kommune Landsplan

Gennemsnitsalder I befolkningen
gennemsnitsalder

43,8

46,3

41,5

Aldersfordeling
Andel af over 70 år på landsplan steget fra 11% til 14% fra 2008-17.
I sognet fra:
10% i hele perioden. Dvs. følger
I sognet ligger aldersgruppen på
Befolkningsfremskrivning
Kommunen
Beregnet for Sognet svarer det til

der forventes
-5% befolkningsvækst
frem mod 2045 i kommunen

8% til
13% I samme periode
landsplan, og tendensen er
stigende.

-5% frem til
2045
1.349 personer i
2045 Gennemsnitligt antal dødsfald pr. år:
Ved forholdsvis beregning af procentdel indbyggere over 70 på landsplan og i sognet svarer det til

17
19

Antal dødsfald ligger en lille smule over på det beregnede, som formentlig stammer fra den noget ældre befolkning end på landsplan.

Begravelsesform:

Kistebegravelser % i forhold til gennemsnit
Urnebegravelser % i forhold til gennemsnit
Anonyme, Urnebegravelser % i forhold til gennemsnit

17% =
70% =
13% =

3
13
2

stk i gennemsnit pr. år
stk i gennemsnit pr. år
stk i gennemsnit pr. år

Tendensen for fordeling mellem kiste- og urnebegravelser
er atberegnes
urnebegravelser
er stigende, derfor
kan der være
Der
med gennemsnitstal,
men indarbejdes
fleksibilitet i udviklingsplanen så at flere pladser kan etableres hvis behovet opstår.

Fredningsperiodens længde:
Kistegrave:
Urnegrave:

30
10

År

År

Vurderet tillæg for forlængelser udlæg af dobbeltgravsteder, og reserve med fradrag for begravelser i eksisterende gravsted:
vurderet omløbstid
i alt
Tillæg for kistegrave:
54 År
+
80%
Tillæg for urnegrave:
30 År
+
200%
Tillæg for grave sættes forholdsvis lavt idet der I snit tilkommet

9 tomme gravsteder om året de sidste 10 år og den tendens forudsættes fortsætte

BEHOVSBEREGNING:

Antal pr. år x fredningsperiodens længde + tillæg = samlet behov.
( Det beregnede behov er gennemsnit ved jævn aldersfordeling og stabil fordeling på de forskellige begravelsesformer ).
Kistegrave:
Urnegrave:
Hvoraf i anonym fællesgrav for urner
Der regnes med at i 80% af urnegravene nedsættes 2 urner

I Alt:

3
16

x
x

30 år +
10 år +

80%
200%
13%

=>

179
473
85
233

i alt

412

=
=

+ anonym fællesgrav for urner

85
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bilag 1

33

bilag 2

34

Gravstedsstatus
Registreringer af gravstedsstatus
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