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Greve Kirkegård Udvidelse 2006
Adresse / beliggenhed

Degnestræde, Greve Landsby
Bygherre

Greve Menighedsråd
Kategori / sagstype

Kirkegårdsanlæg Udvidelse
Anlagt år

2005 - 2007
Arealstørrelse

9.500 m²
Entreprenør / Anlægsgartner

Krogh & Molin

Hovedtal og nyere Historie
Før udvidelsen i 2006 lå Greve Kirkegård på omkring 18.300 m². Arealet fordelte sig med 7.800 m² på den gamle kirkegård og 10.500 m² på
den nye / 1984-udvidelsen. På den gamle kirkegård blev i 1977 en ny afdeling for urner taget i brug, og i 1984 blev kirkegården udvidet med
det der i daglig tale kaldes Nye kirkegård.
Syd for 1984-udvidelsen og ældreinstitutionen Hedebo ligger Kirkeskoven, som nu rummer den foreløbig sidste udvidelse af Greve Kirkegård.
Kirkeskoven med sø og randplantninger udgjorde 40.000 m², hvoraf ca. 3/4 var pålagt fredskovspligt, mens 1/4 på knap 10.000 m² syd for
kirkegården var udlagt til kirkegård. Kirkeskoven blev tilplantet, og søen og randplantningerne etableret i foråret 1997 - en ideel ramme for
gravpladserne på den nye udvidelse.
Helhedsgreb
Den nye udvidelse er hægtet på 1984-udvidelsens diagonale kors med en smal spalte igennem randplantningen mod sydvest, og med
fortsættelsen af den brede hovedvej mod sydøst. Udvidelsen fremstår som en lysning i skoven med slørede grænser mellem sø, skov og
kirkegård. Kirkeskovens træer breder sig ind over kirkegården, mens kirkegårdens klippede græs løber over i skovens brede grønne stier.
Den gamle vandkunst, som før stod for enden af hovedvejen, er bevaret på sin oprindelige plads, hvor den bestemte placeringen af den nye
toilet- og servicebygning.
Hovedvejen fortsætter fra vandkunsten i en svag bue ned mod søen, hvor den i et ordentligt bueslag vender og fortsætter mod nordvest. Her
slutter vejen i en let ”trompet” med forbindelse gennem spalten til de ældre dele af kirkegården.
Den tidligere, noget upræcise, grøft gennem skoven ligger nu som en spændt bue med hestehov på kanterne.
Henover det nye store gravfelt er anlagt en 6 m bred grøn ”løber” med en sti af granitfliser i centerlinien. Afgrænsningen mod vest er udformet
som en ”aha” - med stengærde ud mod markerne og blød græsklædt skråning ind mod kirkegården.

