Sådan ser tegningen over det nye ornråde på Østre Kirkegård ud. De "tomme" fetter yderst er urne-gravpladser, som folk selv
anIægger. Midt i er der 16 gravsteder med græs og plads til en navneplade. Imellem findes urne-gravpladserne, som kirkegården
sørger for at beplante. Øverst og nederst er der ialt 12 pladser til kiste-begravelser.

Nyt gravanlæg pa
Østre Kirkegård
Skal bLa. ses som alternativ til de anonyme fællesgrave
Horsens Kirkegårde
er på Østre Kirkegård
begyndt at anlægge et
nyt område, hvor der
bl.a. bliver urne-gravsteder, som folk selv
kan anlægge.
Området, der er en nyskabelse i kirkegårds-sammenskal bl.a. ses som et alternativ til fllesgravene med
anonyme begravelser.
- Vi har en klar fornemmelse af, at nogle buyer begravet
anonymt i en fællesplæne,
fordi folk ikke er klar over, at
der faktisk er mange andre
muligheder. Bl.a. små
graysteder med plads til en
navneplade, hvor kirkegården
sørger for pasningen, siger lederen af Horsens Kirkegårde,
Kurt Anhøj.
Det nye anlæg vil komme til
at rumme alle de typer begra-

velses-pladser, som findes
med undtagelse af de to
”yderpunkter": Den helt anonyme
begravelse i en fællesplæne og
den helt traditionelle kiste-begravelse.
Det vil sige, at der i
get vil vre:
- urne-gravpladser, som
folk selv kan anlægge,
- urne-gravpladser med beplantning, som kirkegårdens
personale passer,
- urne-gravpladser med
græs, som også passes af
kirkegården, og
- små kiste-gravpladser med
beplantning, som kirkegården
passer.

Samme pris
Anlægget er udviklet af
Kurt Anhøj og hans personale.
- Vi regner med, at de positive elementer fra de forskellige

typer graysteder smitter af på
hinanden. Samtidig vil de
gravpladser, folk selv
ger, bryde den monotoni, der
let opstår med de helt traditionelle kirkegårds-planter.
- Mit håb er, at det nye område vil blive et attraktivt alternativ til den anonyme
fortsætter Kurt Anhøj. For her kan folk få en
gray, de ikke selv behøver at
passe, og prisen bu yer den
samme som for fællesgraven.
Med det nye anlæg er der
også chance for at undgå nogle
af de situationer, som er opstået de sidste år, hvor pårørende har fortrudt en anonym
begravelse i en fællesplæne og
har ønsket urnen flyttet til et
"kendt" graysted. Nu kan personalet vise alle mulighederne, når de efterladte kigger på
graysted.
- For det er ofte problemet,
at folk ikke kender alternati-

verne til den anonyme begravelse i siger
Kurt Anhøj.

Første etape
Et område på et par tusinde
kvadratmeter midt på den
vestlige halvdel af Østre Kirkegård er udpeget til det nye
Første etape, som foes ud i
livet nu, er på 750 kvm. Her
bliver der plads til 82 begravelser.
Senere kan lægges en anden
og tredie etape til, hvis der viser sig at være behov for det.
Området, som lægges om,
er prget af, at urne-begravelserne er blevet det almindeligste i dag. På arealet er der
kun enkelte grave tilbage. Ellers er der græsplæne. (ch-r)

