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Historie
Askov kirke er opført år 1900 til brug for Askov
Valgmenighed. Valgmenigheden blev nedlagt i 1972 og
Fra 1986 blev Askov et selvstændigt kirkesogn. Kirkegården skulle således de første mange år kun benyttes
til begravelser af afdøde, der hørte til valgmenighedens
Dels fordi den efter nedlæggelsen af valgmenigheden nu
skulle stå til rådighed for alle i sognet, dels fordi Askov
er vokset markant de seneste 20 år.
I dette lille hefte kan man læser om de forskellige
afdelinger og hvilke regler, der gælder for de forskellige
typer af gravsteder.

Den ældste del
Kirkegården rundt om kirken blev indviet juledag år
1900. Den er afgrænset mod vest af p-pladsen, mod
nord af bøgehækken ind til præstegårdens have og mod
syd og øst af Askov kirkevej.
Særlige regler: Alle gravsteder skal være omkranset af
bøgehække for at bibeholde det oprindelige udseende.
Bunddækket skal være græs eller grus af en type, der er
godkendt af menighedsrådet.

ligger øst for vejen (se næste afsnit)

Området øst for vejen op mod præstegården
hovedparten af gravstederne kranset af bøgehække som
på den ældste del omkring kirken. Desuden er der et
mindre afsnit med urnegravsteder med bøgehæk og en
plæne til urnenedsættelser. Gravminderne er her plader,
der ligger i plan med græsset (litra O). Desuden er der
et område til urner i fællesgrav uden gravminder; ”de
ukendte”. Der er dog et fælles gravminde bagerst på
gravfeltet, hvor man eventuelt kan lægge blomster eller
kranse.
Den søndre del af området
er den såkaldte “Gravlund”
med egetræer, tegnet af
landskabsarkitekt Junggren
Have. Taget i brug i midten
af 1980erne.
Her er alt udlagt i græs.
Særlige regler: Der må ikke anlægges individuel afgrænsning mellem gravstederne. Der må kun beplantes
i en kumme umiddelbart foran gravstenen svarende til
stenens bredde. Der skal benyttes oprette gravsten.
eller buksbom, der holdes klippet som hæk i gravstenens
højde.

Den nye kirkegård

et stort areal med engblomster og græs, der kun bliver
slået én gang om året. Urne- og kistegravpladser uden
afgrænsning mellem de enkelte gravsteder. Hovedparten
af gravstedet er udlagt som græsplæne og gravstenen
skal stå i et fælles bed, der beplantes med forskellige
stauder. Al beplantning og vedligeholdelse foretages af
kirkegårdens medarbejdere.
Længst mod øst står “den gyldne sommerfugl” på sin
obelisk af sort, svensk marmor. Den er skabt af
kunstneren Erik Heide i 2014. En lav buksbomhæk
(Litra GR3) danner en spiral omkring selve gravfeltet,
hvor der kan nedsættes urner, markeret med en plade i
græsset.

Uddrag af regulativ vedrørende
den nye kirkegård
Særlige regler:
Litra GR 1 & 2: Kistebegravelser med fælles beplantning
op mod takshæk. Der må ikke etableres afgrænsning mellem gravstederne og der må ikke plantes supplerende blomster eller planter. Gravminder udføres i

Litra GR3: på urnegravstederne i græs benyttes rektanen vase i gravmindet.
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