
Emnet var “Tidsregistrering og Udviklingsplaner”.

Graver Kim Schmidt fra Agerbæk lagde ud med at orientere om, hvad formålet med at lave 
tidsregistreringen er.
Kirkegården skal med tiden blive 100 % brugerbetalt, derfor er det nødvendigt at vide, hvor lang tid
arbejdet tager, sådan at kirkegården ikke taber penge.
Kim har virkelig lagt et stort arbejde i at udvikle program, til at beregne kostpriser, for at beregne 
takster er det nødvendig at kende driftsomkostningerne.
Som graver er man hele tiden i dialog med menighedsrådet, og det gælder om at se fremad. Hvad er
behovet om 10 – 20 år? der skal være føling med,
hvad vil vi med vore kirker og kirkegårde? hvordan
bliver udviklingen? kirkegårds-kultur –  hvad er
behovet? har vi en tidssvarende maskinpark?
menighedsrådets visioner? folks ønsker og behov?
har kirkebetjeningen tid nok – således at menigheden
kan føle sig velkommen, kirken skal være et aktiv for
sognet.
En kirkegård er ” slægtens mindelund ” – DE
LEVENDES KIRKEGÅRD.

September 2009 kom der fra Kirkeministeriet en
praktisk håndbog til udarbejdelse af plejeplaner,
samtidig skal der beregnes kostpriser, kirken må
ikke sætte penge til, men heller ikke tjene penge.
Gravstederne skal være 100 % brugerbetalte, mens
fælles-arealer og tomme gravsteder skal finansieres
af kirkeskatten, priserne beregnes hvert 4. år, det er derfor vigtigt med registrering for at lave priser 
der er realistiske. det bliver en udfordring med nye opgaver, og dialog med menighedsrådet at få 
udarbejdet budgetter. Vi får nye opgaver, og der er måske noget vi skal nedprioritere.
” Et er teori ” Er teori og praksis det samme? Det er det dog sjælen i praksis.
Hvad er vores opgave? graver / kirkegårdsleder.
Et udløbet gravsted, hvem skal betale for rydning af gravstedet? Når vi om fredagen samler visne 
buketter sammen, tager vi så det hele, eller kun dem der er betalt for? det samme gælder for 
algerens af gravsten, er det dem alle, eller kun dem der er betalt for? Skal der betales ekstra for 
særligt plejekrævende gravsteder?

Hvordan skal min kirkegård se ud om 10 år?
Kirkegårdsleder Jørgen Boiskov Hansen fra Gram
fortalte om, hvordan han sammen med
menighedsrådet har lavet udviklingsplan for Gram
kirkegård.
Vi skal bevare det, vi ikke vil miste, og samtidig
udvikle kirkegården. Der skal være omsorg for
bevaringsværdige gravminder og vores
kulturhistorie.
Jørgens arbejde med plejeplaner, begyndte med en
tur på lokalhistorisk arkiv, hvor han fandt nogle
billeder af kirkegården som den så ud for 100 år
siden, på billederne kunne man se store arealer lagt
ud i græs, menighedsrådet synes godt om ideen med
græs, nu hvor der ikke var så mange der ønskede
traditionelle gravsteder. Der har været mange
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møder, og meget snak frem og tilbage for at få lov til at lave kirkegården om til det den er i dag. 
Jørgen viste en fin billedserie af kirkegården før og nu, med tegninger om hvordan han har indrettet 
kirkegårde med små urnehaver, der tager sig rigtig godt ud.
Kirkegården skal bevare det historiske særpræg og stemning, samtidig skal der også være plads til 
nye tiltag.
Jørgen afsluttede med at sige ” man får altid tid til det man brænder for “.
Fin aften med 35 deltagere.

Referent: Trine Damgaard, graver Hover kirkegård


