Visioner/ ønsker om påbegyndelse
af omlægning af Blåhøj Kirkegård,
ved Blåhøj menighedsråd
Blåhøj den 31. august 2017
Kirkegårdskulturen er under forandring, også på Blåhøj kirkegård. Det skyldes flere ting – bl.a. at folk i
stigende grad vælger at blive kremeret i stedet for jordbegravet. En anden årsag findes i det faktum, at
langt færre pårørende vælger at beholde gravstedet efter fredningstidens udløb. Tidligere boede flere
generationer i lokalområdet, og det var helt naturligt at bevare gravstederne ud over fredningstiden.
Sådan er det ikke længere. De forandringer det medfører betyder, at vi er nød til at se på en samlet
helhedsorienteret udvikling af kirkegårdsmiljøet, så den ikke står og ”forfalder” i form af mange tomme
gravsteder, og tomme områder, men i højere grav afspejler nutidens og fremtidens behov.
Som en konsekvens af ovenstående, ønsker Blåhøj menighedsråd, at der i fremtiden på Blåhøj
Kirkegård, tages højde for disse ændringer. Det er derfor nødvendigt at nytænke. Blåhøj Menighedsråd
har derfor drøftet, hvordan vi bedst tilgodeser de behov der er i dag, og hvordan vi ønsker, at udtrykket
på vores kirkegård fremadrettet skal være, samt hvad Blåhøj kirkegård fremover skal kunne tilbyde de
brugere og sognebørn, som ønsker at blive begravet her. Menighedsrådet har samlet denne drøftelse i
nogle ønsker/ visioner for Blåhøj kirkegård fremadrettet:
1. På baggrund af, at der er flere tomme gravsteder rundt om på kirkegården – bl.a. i området øst
for kirken: Afdeling A række 1-5 og afdeling B, række 1-5 skal menighedsrådet tage stilling til,
om man kan omlægge dette område med en anden form for beplantning og et mere
nutidssvarende udtryk.
2. Generelt er der et ønske om, at omlægge områder på Blåhøj kirkegård til mere grønne/ ”bløde”
arealer.
3. Blåhøj Menighedsråd vil gerne tilstræbe, at der skabes et smukt view/ udsyn over kirkegården fra
våbenhuset. I den forbindelse er der et ønske om at etablere en mere brugervenlig gangsti direkte
fra våbenhuset og mod syd, og nedlægge nuværende trappe, og i stedet få udlignet de to
niveauer, så det bliver nemmere at håndtere/ gå med en kiste.
4. Muligheden om at skabe flere små afgrænsede lukkede ”stille” rum/ områder med hække
omkring, hvor der evt. kan placeres bænke, er ligeledes blevet drøftet.
5. Der er ønske om også at kunne inddrage et areal, til ”de ukendtes”.
6. Evt. etablering af et afgrænset område, hvor familier med børn kan opholde sig, og som er
børnevenligt.
7. Det er menighedsrådets ønske, at beholde en del af de gamle sten ved Lapedariet, men dette
område skal indgå i en samlet plan over kirkegården. Ikke nødvendigvis, hvor de er nu og i
denne form.
8. Disse tanker skal tage højde for, at vi håber og forventer at kirken skal restaureres og indgangen
til kirken derfor flyttes tilbage til den oprindelige indgang – nemlig våbenhuset.
9. Det er menighedsrådets ønske, ud fra ovennævnte visioner og forslag, at én af provstiets
godkendte konsulenter/ landskabsarkitekter, skal udfærdige tegninger med udgangspunkt i den
drøftelse Blåhøj menighedsråd har haft, og som tager højde for og afspejler de behov, der er i dag
og fremover, så vores kirkegård afspejler den tid vi er i.
Blåhøj Menighedsråd.

