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FORORD

Horne Menighedsråd har udarbejdet denne udviklingsplan, der 
skal danne grundlag for nuværende og kommende menigheds-
råds arbejde med udvikling og tilpasning af kirkegården. 

Menighedsrådets udgangspunkt har dels været et ønske om at 
tilpasse antallet af gravsteder til det fremtidige behov og dels at 
få etableret nye gravstedstyper. 

Justering og omlægninger af vore kirkegårde har - generelt set 
- til formål at tilpasse kirkegården til de aktuelle behov, eksem-
pelvis i forhold til antallet af gravsteder, udbuddet af gravsteds-
typer, tilgængelighed for handicappede, arbejds-miljø mm. I 
takt med at befolkningsgrundlaget ændres, og samfundet i det 
hele taget udvikler sig, ændrer behovene sig og kirkegårdene 
må derfor nødvendigvis udvikles. Samtidig indeholder kirke-
gårdene værdier af kulturel, historisk og lokal betydning, som 
der skal værnes om. 

Udviklingsplanen er vedtaget af Menighedsrådet. Det er tan-
ken, at planen (ligesom f.eks. en Kommuneplan) skal tages op 
til revision og fornyet overvejelse efter f.eks. 10 år, således at 
der til stadighed foreligger et aktuel plan. 

F O R O R D
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KIRKEGÅRDSKORT

Grundlag for udviklingsplanen er en ny landinspektøropmåling. 
Af kortet fremgår numre for hver enkelt gravplads. 

Kirkegårdskortet opdateres jævnligt, når det er aktuelt, således 
at der til enhver tid findes kort, der præcist viser beliggenheden 
af de aktuelle gravpladser, stier, gange, beplantning mm.

Kirkegårdskortet foreligger digitalt og med terrænkoter. Kortet 
er derfor også anvendeligt som projekteringsgrundlag i forbin-
delse med eventuelle fremtidige ændringer på kirkegården. 

KARAKTERISTIK AF KIRKEGÅRDEN

Kirken og kirkegården har en central beliggenhed i landsby-
ens vestligste del, og kirken skal i følge sagnet oprindelig have 
været den vestligste mod havet og have navn efter Horns rev. 
Kirken og kirkegården var frem til omkring år 1900 beliggende 
frit i landskabet. Først herefter er landsbyen opstået. 

Det samlede kirkelige anlæg er i dag omgivet af gader med 
enfamiliehuse. Syd for kirkegården findes en tidligere bolig, der 
nu anvendes til graverfaciliteter. Nord for det kirkelige anlæg 
findes et grusbelagt parkeringsareal, og længere mod nordøst 
i kirkegårdens skel ligger den gamle skole, som er ombygget 
til boliger. 

Det kirkelige anlæg har sin særlige styrke i sin centrale belig-
genhed i landsbyen, og det fremstår som byens bygningsmæs-
sige tyngdepunkt. 

K A R A K T E R I S T I K 

Kirkegårdens afgrænsende diger mod byen er af beskeden 
højde men i sammenhæng med underbeplantning, træer og 
afgrænsende hække fremstår kirkegården som et veldefineret 
rum og en grøn oase. 

Som helhed har den meget velpassede kirkegård et fint og 
frodigt udtryk, hvor hele den ældste del fremstår med traditio-
nelle gravsteder, der afgrænses af frodige og karaktergivende 
hække. Dog er denne del præget af, at der er rigtig mange le-
dige gravsteder. Kirkegårdsudvidelsen mod syd fremstår med 
et parkagtigt udtryk, men forekommer åben og uden sammen-
hæng mellem forskellige, nye gravstedstyper. 

Frodige hække og en karakterfuld, grøn afgrænsning giver kirkegårdens gamle del identitet.
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UDVIKLINGSPLAN

Helheden
Hovedidèen i udviklingsplanen er at reducere antallet af grav-
steder, så det tilpasses det beregnede behov. Dette opnås ved 
at lukke kirkegårdsudvidelsen mod syd for ibrugtagning af nye 
gravsteder, således at de aktive gravsteder efterhånden sam-
ler sig på  kirkegårdens oprindelige del.

I kirkegårdens syd- og østlige del fastholdes den nuværende 
gravstedsstuktur med traditionelle gravsteder, mens der i den 
nordlige og østlige del etableres nye gravstedtyper. 

En anden hovedidé er at styrke kirkegårdens dynamik ved dels 
at plante flere løvfældende træer og dels at reducere grusarea-
lerne mest muligt til fordel for græs, også omkring kirkebygnin-
gen, der dermed kommer til at stå på en venlig og grøn flade.

Gravstedsstruktur
De historisk set mest attraktive gravstedsområder syd- og øst 
for kirken fastholdes med traditionelle gravsteder. Dog lukkes 
for ny ibrugtagning af gravsteder yderst mod vest og øst, hvor 
der på sigt i stedet etableres græsrabatter, der sammenbinder 
området med gravstedsområdet nord for kirken. I den østlige 

del brydes de meget lange rækker af gravsteder dels af felter 
med græs.

I den nordlige og vestlige del af kirkegården, hvor stibredder og 
gravpladsstørrelser ikke er optimale, omlægges efterhånden til 
en sammenbindende grøn græsflade, hvori der placeres nye 
gravstedstyper, der skal erstatte gravstederne på kirkegårds-
udvidelsen, og som udformes, så de hænger naturligt og enkelt 
sammen med den eksisterende struktur. 

De nye gravstedsområder detailplanlægges i takt med, at det 
bliver aktuelt at påbegynde anlæggelsen. Herved vil omåderne 
bedst kunne indrettes, så de imødekommer de aktuelle behov.

Afsætning af de fremtidige gravpladser er vist på planen side 
21.
For at sikre, at de aktive gravpladser til stadighed samles tæt 
omkring kirkebygningen skal de gravsteder, der ligger nærmest 
kirkebygningen primært ibrugtages. Det vil sige, at gravsteder 
indenfor den stiplede streg på planen skal ibrugtages før grav-
steder udenfor den stiplede streg.

U D V I K L I N G S P L A N 

Udviklingsplanernes indhold af gravsteder fordelt efter gravstedstyper

I udviklings-
planen

Heraf kiste-
pladser

Heraf urne-
gravsteder

Gravstedstype       
      

Traditionelle kistegravpladser (med plads 
til én kiste) , syd og øst         314         314

Kistepladser kvadratiske bede, nord-vest          36          36         
       

Individuelle kistepladser i korte gravst-
eder, nordvest          32          32         

Individuelle kiste- og  urnepladser, 
nordøst        117           53        64

Gravsteder med oprette gravminder i 
græs, 35 felter, heraf bruges 26           9         8

Anonyme urner  efter behov

Ialt i udviklingsplanen        444        72

Beregnet behov        459        61

Smal rabat i græs ved Billum Kirke

Kirkebygningen står på en venlig flade af græs. Øls Kirke Græs foran kirkebygningen. Jelling Kirke
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