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Beskrivelse ANALYSE 

Søndre Kirkegård er kendetegnet ved at fremstå
med en tydelig ramme i forhold til omgivelserne. 
Mod vest, ved Koldingvej, er det en mur i røde tegl-
sten, der danner ramme, mens det mod nord og øst 
en klippet hæk. På den anden side af Søndermarks-
vej præger forskellige bygninger, men bagved teg-
ner skoven sig som et grønt bagtæppe. Det samme 
billede tegner sig tydeligt mod syd, hvor skoven som 
nærmeste nabo, danner bryn ind mod kirkegården.

Kirkegården præsenterer sig umiddelbart som ét 
stort rum, hvor den relativt lille kirke ligger centralt på 
arealet, der skråner fra vest mod øst. 

Kirkegården har en tilnærmelesvis symmetrisk opbyg-
ning med stier og afdelinger, men har ikke et egent-
ligt rumligt hierarki af strukturgivende elementer. 

Der er således ikke nogle større strukturgivende, eller 
skalaformidlende elementer, som kirken kan spille 
sammen med. Derfor fremstår den lidt hjemløs i det 
store rum. 

Dette forstærkes af kirkegårdens brede veje og stier  
flankeret af brede græsrabatter, hvor fraværet af 
træer, som det øverte lag i det strukturgivende hie-
rarki savnes. 

Et par steder på kirkegården er der dog enkelte store 
træer der danner rum, giver karakter og identitet. 
Det gælder bl.a. nogle gamle rødeg i det nord-
vestlige hjørne og en samlig forskellige træer i den 
lille lund ved Rosenhaven på den østlige del. Disse 
er markeret med orange ellipser på diagrammet til 
højre.

Kirkegårdens tydeligste strukturgivende element er 
gravstedshække, der tegner de lineære gravrækker. 
Nord og syd for kirken er gravområderne indrammet 
af en samlende hæk mod stier og omgivelser. Andre 
områder flyder ud i forhold til omgivelser, da de ikke 
er afsluttet af en ydre hæk eller lign., der danner 
ramme.

• Tydelig ramme 

• Tilnærmelsesvis symmetrisk opbygning med afd., men uden en 
overordnet rumlig struktur og et tydeligt hierarki i elementer, der 
tegner en klar idé

• Lille kirke, centralt placeret i det store rum, men fremstår ’hjemløs’, 
grundet fraværet af elementer der kan danne overgang fra det 
store rum

• Flere områder på kirkegården remstår dog med egen identitet og 
stemning, præget af store karaktertræer

• Områder med kistegrave fremstår med en lineær struktur, hvor 
nord-sydorienterede stier giver adgang. Der er dog ingne mulig-
heder for at gå på tværs af gravrækker
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KONCEPTUELT

• Tydelig ramme - skoven som bagtæppe mod 
øst,vest og syd

• Kirken i centrum med forplads og adgang for alle

• Zoner med forskelligt præg: skov, park og have
 

FORSLAG

Søndre Kirkegård er favnet af en markant, grøn ram-
me mod omgivelserne.

Mod Koldingvej, er det fortsat den gamle røde 
teglstensmur, der danner afgrænsning, men set fra 
kirken, er det en skovplantning inde inde på kirkegår-
den, der danner rum.
Mod nord er det en plantning af af fritvoksende syre-
ner, der tegner et uformelt levende hegn mod nabo-
er. Mod syd, ind mod skoven, er det også et hegn af 
syrener der danner bryn. Syrener er valgt, da kirke-
gården tidligere har været præget af - og kendt for  
netop syrener. Det har således været et stort ønske 
at syrener også i fremtiden skal præge kirkegården. 
Ud mod Søndermarksvej, øst for, er det en klippet 
hæk, der danner afgræsning ved afsætningsplad-
sen, der primært er tiltænkt skolen over for.
Den klippede hæk dæmper indtrykket af biler, men 
tillader visuel kontakt ind på kirkegården mellem 
grupper af syrener.

Selve kirkegården er inddelt i 3 zoner omkring den 
centrale zone ved kirken. Denne zone er indrammet 
af klippede hække, der optager terrænspring mel-
lem forpladsen ved kirken og stierne omkring kirken. 
Pladsen danner således en rampe, der tillader lige 
adgang for alle til kirken. At skabe lige adgang for 
alle til kirken, har ligeledes været et stort ønske i for-
bindelse med udarbejdelse af denne plan.

Stien omkring kirken flankeres af endnu en bred, me-
terhøj klippet hæk, der markerer stiens rum og over-
gangen til selve kirkegården.

Hovedindgangen fra Søndermarksvej er markeret af 
et par træer, der danner en portal omkring kigget til 
kirkedøren. Det kan overvejes at tilføje endnu et par 
træer ved indkørslen til forpladsen ved kirken, så der 
bliver et mere tydeligt slægtsskab med trærækker-
ne, der flankerer stien vest for kirken. Denne centrale 
sti leder op til lågen ved Koldingvej.

Skoven
Den vestlige del af kirkegården, der vender ud mod 
den stærkt trafikerede Koldingvej, består af en skov-
præget plantning, der dæmper indtrykket af trafik-

KONCEPTUELT

• Tydelig ramme - skoven som bagtæppe

• Kirken i centrum 
 - forplads og adgang for alle

• Zoner med forskelligt præg:
 - skov
 - park
 - have

skov

park
have
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ken ude på vejen.  
Eg, skovfyr og fuglekirsebær, samt nogle gamle 
rødeg danner skovens kronetag. Det er dog tanken, 
at skoven fremstår med en vis afstand mellem træ-
erne, så lyset kan slippe igennem kronerne og en 
vegetation af urter, bregner og græs kan danne en 
grøn og frodig bund.
Skoven vil med tiden medføre et minimum af pas-
ning, da den skal fremstå naturpræget.
I skoven er der udsparet lysninger, hvor der kan være 
begravelsesaktiviteter. Alternativt kan skovområdet 
helt lukkes for nybegravelser på et tidspunkt.

Parken
Nord og syd for kirken præger parkzonen med 
grupper af blomstrende japanske magnolier i græs. 
Træerne opnår med tiden paraplyformede kroner, 
hvis grenværk danner grafiske virkninger op mod 
himlen i vintermånederne. Tæt omkring stammerne 
er der bede med bunddækkende stauder. Her kan 
der etableres urnegrave i fællesanlæg, hvis behovet 
eller ønsket opstår.

I parken er der disponeret med mindre hækindram-
mede rum, der kan tages i brug til begravelsesaktivi-
teter eller der kan være forskellige andre funktioner. 
F.eks. er der i løbet af arbejdet med planen opstået 
et ønske om en skære- og opholdshave i dette om-
råde.

Haven
Længst mod øst ligger havezonen. Her er det spred-
te mindre træer mellem områder med forskellige 
funktioner, der danner en uformel punktvis struktur og 
årstidsvariation. Der er tænkt små karaktertræer som 
paradisæble, glansbladet hvidtjørn eller lign., der i 
høj grad bidrager med årstidsvariation og har højde-
punkter flere gange i løbet af året. 
Mellem træerne ligger også her hækindrammede 
rum, hvoraf nogle anvendes til begravelsesformål.
Der udover er der tænkt på en mindehave tæt ved 
minighedshuset, hvor der tidligere var børnegrave. 
Der er også tænkt på en lille krydder- og opholdsha-
ve, samt en ny rosenhave, der supplerer den gamle, 
populære rosenhave og en vandhave. 
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syrener
blomstereng

parkering

menighedshus
magnolielund
krydderhave

mindehave v. tidl. børnegrave
skærehave

forplads og rampe

parkering

af- og 
påsætning

syrener

gl. rosenhave

paradisæbletræer
vandhave

rosenhave

oplevelsessti

opholdshave/ urnehave
opholds-/ gravhavermandskabsbygning

Oplevelsesstien
Går man en tur på kirkegården er der mulighed 
for at gå igennem de forskellige zoner og rum, der 
byder på variationer i oplevelsen. Både rum og mel-
lemrum har hver sit udtryk og stemning, der forandrer 
sig med årstidernes skiften, - så der er altid noget nyt 
at opleve. Oplevelesstien kan f.eks. være markeret 
som en ledelinje af brosten eller lign. Den kan også 
anlægges som en lille sti, der forbinder de hækind-
rammede rum og gravhaver. 

Adgang 
Der er god adgang rundt på kirkegården og der er 
fortsat mulighed for at køre ind på kirkegården i bil. 
Det er muligt at køre ind på kirkegårdens østlige del, 
ind omkring stien ved kirken. Ved meninghedshuset 
og centralt ved sydskel, er der disponeret med et 
par små p-pladser. 
Køreveje er halveret i bredde til ca. 3 meter og 
fremstår med overfladebehandlet asfalt. Øvrige stier, 
på den vestlige del, er beregnet til gående trafik og 
kirkegårdens køretøjer. Disse stier er 2 meter brede 
og grusbelagte. 



Skovkirkegården - kombination af eg, fyr og fyglekirsebær
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Lysninger i skoven - begravelse / rekreativ funktion
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Parkkirkegården - blomstrende karaktertræer - skære- og opholdshave
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Små oplevelseshaver - ’krydderkrogen’ - taler til sanserne
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Små oplevelseshaver - ’vandhaven’ - taler til sanserne
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Haver i haven der inviterer til ophold
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