
Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder

HØRSHOLM KIRKEGÅRD

Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne



KISTEGRAVSTEDER

Servitutter på kistegravsteder
Til én jordbegravelse købes et gravsted på mindst 3 kvadratmeter, man 
kan også vælge at købe flere pladser.

Gravstedet købes for 20 år, som er fredningstiden for en kiste. På disse 
gravsteder kan der også nedsættes urner.

Der findes traditionelle gravsteder med afgrænsning af enten hække el-
ler stenkanter, med mulighed for eget valg af beplantning og gravsten i 
henhold til gældende servitut for afdelingen.

Der er også gravsteder udlagt i græs, i nogle områder med mulighed for at 
sætte årstidens blomster foran stenen, blivende planter bagved stenen. 
Monumentet skal ifølge servitutten være natursten.

På de næste sider vil vi kort beskrive de afdelinger, hvor der ligger kiste-
gravsteder.
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DEN GAMLE AFDELING, DE LANGE  
GANGE, BØGEGÅRDEN, LILLE BØGE-
GÅRD,VED ARBORETET OG SKOVGANGEN

Disse områder repræsenterer i det store og hele den traditionelle kirke-
gårdskultur.

Gravstederne er omfattet af almindelige bestemmelser og giver derfor 
mulighed for individuel anlæggelse og valg af monument.
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STAUDEHAVEN

Et ellipseformet område med en smuk staudehave i centrum og udlagt 
med græs på alle stierne og takshække bag gravene.

Grave kan erhverves som enkeltpladser eller flere.

Der gives mulighed for individuel beplantning og opstilling af gravmonumenter.

Gravene indrammes med taks på siderne og forkanten afsluttes ved den 
eksisterende græskant.
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Naurhække inddeler dette ellipseformede anlæg, hvis buer omkranser en 
lille sø.

Det stærke helhedsindtryk giver mulighed for en individuel beplantning 
og opstilling af monumenter inden for en eller flere pladser, der er indram-
met af brosten.
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BUEGANGENE



TAKSHAVEN

Gravstederne er indrammet af Takshække og brostensforkant.

Der er mulighed for individuel beplantning og opstilling af monumenter, 
som kan være af sten, træ eller metal. 
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SPIRÆAGANGENE

Et område udlagt med grave, hvad der angår individuel anlæggelse, ikke 
er langt fra det traditionelle.

Dog sikrer bestemmelserne her, at et helhedsindtryk bevares, og at der er 
balance med de omkringliggende arealer.

Der er obligatorisk pleje- og vedligeholdelse af græsrabatterne.
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Disse gravsteder er karakteristiske ved, at der ikke findes nogen adskillel-
se mellem gravstederne.

Det er alene stenen og en meget diskret plantning ved denne, der fanger 
øjet.

Der er obligatorisk græsvedligeholdelse af gravstederne.
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FYRREGÅRDEN, LØNGANGEN 
OG SOLSKRÆNTEN



THUJALUNDEN

Gravstederne inddeles som to eller flere pladser og markeres kun med en 
chaussésten i hvert hjørne.

Der må kun plantes efter særlige regler, men monumentet kan være ret 
stort.

Gravstederne er udlagt med græs, og der er obligatorisk græsvedligehol-
delse.
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UDSIGTEN

Gravene på den åbne plæne, der gennemskæres af midtergangen tilplan-
tes med en enkelt lav taks som baggrund.

Der er faste retningslinier for granitmonumenterne, hvor årstidens blom-
ster må plantes foran.

Der er obligatorisk pleje- og vedligeholdelse af gravstederne.
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Alle er velkomne til at benytte kapellet – såvel med gejstlig medvirken 
som uden.

Højtideligheder kan foretages i kapellet:
Bisættelser: hverdage kl. 9.00. - 15.00.
Begravelser: hverdage kl. 9.00. - 14.00.
Lørdage efter aftale.
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KAPELLET PÅ HØRSHOLM KIRKEGÅRD



I kapellet er der plads til ca. 100 personer.

Udsmykningen består af: 1 lysglobe med levende lys, endvidere 2 lysesta-
ger og en vase med blomster på alteret. Der er mulighed for at anbringe 
blomsterbægre på de 12 af stolerækkerne.

Kapellet stilles gratis til rådighed for indensogns boende. Udensogns og 
ikke medlemmer af folkekirken skal betale herfor.
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KIRKEGÅRDENS KONTOR

Er beliggende inde på selve kirkegården:
følg vejen fra Kirkegårdsvej nr. 1 ca. 50 m inde på venstre hånd. 

Se yderligere information på bagsiden af dette hæfte.



MINDEHAVEN (FÆLLESGRAV)

Er udlagt på en plæne ved Klokketårnet.

Der er ingen mulighed for markering og plantning af nogen art, idet områ-
det, skal imødekomme ønsket om den anonyme fællesgrav.

Der er ikke mulighed for at være til stede ved urnens nedsættelse.

Afskårne blomster kan anbringes på blomsterpladsen ved brønden.

Der er obligatorisk græsvedligeholdelse på området.
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