
 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1  



Spørgsmålsskema udleveret til borgerne ved borgermødet den 7. juni 2021 

 

Spørgsmål og svar til Søndre Kirkegårds udviklingsplan: Borgermødet den 07/06 2021 

A1 A2 A3 A4 A5 

B1 B2 B3 B4 B5 

C1 C2 C3 C4 C5 

D1 D2 D3 D4 D5 

E1 E2 E3 E4 E5 

F1 F2 F3 F4 F5 



Herunder er der en opsamling på borgermødets udfyldte skemaer. Skemaerne ligger scannet ind i deres oprindelige form efter denne opsamling. 

Under punktet A1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Er lidt skeptisk i forhold til rampen i sne-/isbelægning 

- Måske vil det ødelægge noget visuelt set fra kirken 

- Udmærket – trapperne kan jo være svære for nogle 

- Fint, men pladsen til døren skal ikke være mindre 

- Tilgængelighedsprojektet er væsentligt 

- Fint med god plads foran kirken til kirkekaffe mm. 

- Godt 

- Opløftende og interessant 

- God ide at lette adgangen til kirken 

- Godt og interessant indretning 

- Godt og brugbart 

- Grundlæggende en god ide 

- Spændende med området foran kirken uden trappe 

 

Under punktet A2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Det er så fint, at man kan køre ind. Det skulle gerne fortsætte 

- Fri for trappetrin. God ramme om kirken 

- Lettere tilgængelig for ”alle” 

 

Under punktet A3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Planter og bænke 

- Måske fint med et par bænke på forpladsen 

- Bedre toiletter 

- Blomster, evt. i kummer 

- Det eneste, jeg kan savne, er flere træer 

- Belysning 

 

 



Under punktet A4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- OK 

- Helt OK 

- Stier skal være fremkommelige hele året. Handicapadgang meget nødvendig 

- Husk adgang for rollatorer og andre gangbesværede. Græs er svært at bevæge sig på med dårlige ben og balance 

- God naturlig linje fra parkering til kirke 

- Virker til at der er bedre tilgængelighed 

- God ide at trappen nedlægges. Rustvogne skal også kunne komme tæt på kirken 

  

Under punktet A5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Ikke en god ide at lukke indgangen til kirken med en hæk. Der skal være åbent 

- Rådyrene er et problem. Kan man ikke gøre mere ved det? 

- Renovering af toilet tiltrængt 

- Forslag med adgang over græs med rollator vil jeg opfatte som en fejl at gøre 

- Belysning generelt 

- Husk økonomi til vedligehold af de nye tiltag 

- Hele planen øger vedligehold og mandskab 

 

Under punktet B1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Fint at der skal være udsyn til kirken 

- Vigtigt at fastholde synslinjen til kirken. God ide med at skabe ”uderum” til menighedshuset 

- Alt for mange fliser 

- Godt 

- Lyder spændende med nye typer haver 

 

Under punktet B2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Skærehaver med stauder og græsse er rigtig fint 

- Fint menighedshus. Alt for mange fliser 



- Sansehaven er en god ting 

- En form for ”sansehave”  

Under punktet B3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Bænke 

- Blomster, evt. kummer eller højbede 

 

Under punktet B4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Forbedret 

 

Under punktet B5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Kirkegårdsstien 

- Kirkegården er nabo til Magnoliavej. Ja til magnoliaer og syrener 

-  Husk økonomi til vedligehold af de nye tiltag 

- Hele planen øger vedligehold og mandskab 

 

Under punktet C1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Vil det ikke kræve en forøget arbejdsstyrke med en sådan omlægning 

- Sjov ide med en skærehave 

- Rigtig fint med de små haver. Husk god gangbredde 

- Forslaget er godt 

- Pæn og nydelig 

- Godt og spændende 

- Jeg ønsker ”vandspejl” i parkdelen og i haven blot noget svagt rislende vand   

 

Under punktet C2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Kirkegården er dejlig lys i dag. Må ikke blive mørkere 

- Vandspejl bliver ofte grønne af alger – god ide med springvand 



- Rum til ophold og fordybelse 

- Dejligt område at bevæge sig i 

 

Under punktet C3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Bænke og buske man kan ”gemme” sig bag 

- Nogle kirkegårde lader vaserne stå ved vandhanerne, nok de nedlagte grave kunne være en god ide 

- Flere ”runde” bænke 

- Gerne flere bænke 

- Belysning 

 

Under punktet C4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- OK 

- God ide med de forskellige haveområder 

 

Under punktet C5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Flere træer ud mod Søndermarksvej, så man ikke føler sig overbegloet i rosenhaven. Der skal være mange flere steder, hvor man kan sidde i fred og ro og bearbejde sorg og tanker 

på hele kirkegården 

- Vedligehold af eksisterende bænke 

- Pænt og vedligeholdt 

- Også supplere med træer i dette område 

- De ”gamle” syrener tilbage på en måde, f.eks. ud mod Koldingvej 

- Husk økonomi til vedligehold af de nye tiltag 

 

Under punktet D1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Syren-ideen er rigtig god 

- Jeg ønsker ”vandspejl” i parkdelen og i haven blot noget svagt rislende vand   

- Flot med skovkirkegård 

- Forslaget er godt 



- Godt 

- Fint med oplevelsessti 

 

Under punktet D2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Skygge – fuglesang 

 

Under punktet D3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Fred og ro 

- Bænke/siddepladser 

- Bænke og buske, man kan ”gemme” sig bag 

 

Under punktet D4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Måske udfordring for gangbesværede 

- Problematisk 

- Fint med flere træer, men med måde 

 

Under punktet D5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Kan der laves græsarmerede stier? Hvad med adgang om vinteren? 

- Flere træer ud mod Søndermarksvej, så man ikke føler sig overbegloet i rosenhaven. Der skal være mange flere steder, hvor man kan sidde i fred og ro og bearbejde sorg og tanker 

på hele kirkegården 

- Husk økonomi til vedligehold af de nye tiltag 

 

Under punktet E1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Synes man skal passe på, det ikke bliver for mørkt 

- Fint med skovkirkegård 

- Gerne mere skov som støjdæmper 

- Spændende, skaber ro 

- Virker som en fin ide 

- Godt 



- Super 

- Skovkirkegård – bravo 

 

Under punktet E2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Kan den forbindes til Søndermarksskoven? 

- Skygge – fuglesang 

- Fred og ro 

- Dejlig naturoplevelse 

- Større valgmuligheder 

- Kender flere, som har savnet en skovkirkegård 

 

Under punktet E3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Bænke og buske, man kan ”gemme” sig bag 

- Bænk i det nye område 

- Der er for lidt træer over mod Søndermarksvej 

- Bænke/siddepladser 

 

Under punktet E4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Problematisk 

- God placering ud mod gaden/vejen 

- OK 

 

Under punktet E5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Anbefaler bunddække ved grave i stedet for kirkegårds valg 

- Kan der laves græsarmerede stier? Hvad med adgang om vinteren?  

- De urnegrave ud mod Koldingvej ved vandhane og affaldsspande er ofte spartansk beplantet med ”årstidens” blomster – hvorimod større visne ”buske” fylder 

- Husk økonomi til vedligehold af de nye tiltag 

- Inde i skoven måske en skulptur 

 

 



Under punktet F1 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Generelt en overvejelse, om belægning er OK for gangbesværede 

- Formindskes – fint 

- Vigtigt med nem adgang 

- Håber ikke vejene bliver indsnævret. Jeg kommer ved 17-18-tiden. Der er mange i bil 

- Godt 

- Vigtigt med ”mere” parkeringsplads. I dag bruges stier, veje osv. også som parkering 

 

Under punktet F2 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Generelt en overvejelse, om belægning er OK for gangbesværede 

- Græsbelægning lyder fint 

- Er afhængig af rollator 

- Mindre asfalt, mere natur 

- Bør udnyttes bedst muligt til transport og parkering samt indgå etisk godt 

 

Under punktet F3 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Generelt en overvejelse, om belægning er OK for gangbesværede 

- Plan for belysning. Kirkegården er også gennemgangsområde fra Koldingvej til Søndermarksvej 

- Fred og ro 

 

Under punktet F4 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Generelt en overvejelse, om belægning er OK for gangbesværede 

- God ide med en oplevelsessti 

- Kan opfattes som dårligere indgangsforhold 

 

Under punktet F5 er der skrevet følgende kommentarer: 

- Generelt en overvejelse, om belægning er OK for gangbesværede 

- Der skal være mere natur og mindre græsklipning 

- ”Oplevelsessti” – ordet skurrer lidt. Det er ikke derfor, jeg kommer 



- Bibeholde smalle stier. Fint at indskrænke ”motorvejene” 

- Det er ofte svært med en rollator på græs. Det må ikke koste parkeringspladser, der er ikke altid nok pt. 

- Husk økonomi til vedligehold af de nye tiltag 

 

Øvrige bemærkninger uden for kategori: 

- Synes generelt at planen virker spændende. Går ikke ind for legeområder på kirkegården 


































