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Kirkegårdsdrift
af kirkegårdsleder Rasmus Christoffersen
Roskilde Kirkegårde er den del af Domsognets aktiviteter, der beskæftiger sig 
med kirkegårdsdrift. Først og fremmest drives sognets tre egne kirkegårde, det vil 
sige Gråbrødre, Gammel Vor Frue og Østre kirkegårde. På Østre Kirkegård passes 
desuden Østre Kapel med tilhørende faciliteter. 

Udover sognets egne kirkegårde drives 4 eksterne kirkegårde, det er Gundsø-
magle, Svogerslev, Kirke Syv og Reerslev. Disse kirkegårde drives på kontraktbasis, 
hvilket betyder at Roskilde Kirkegårde som entreprenør har lavet en kontrakt med 
de pågældende kirkegårde om at varetage såvel driften af de grønne arealer som 
kontorbetjeningen. 

7 kirkegårde er selvfølgelig en del at passe, men i virkeligheden står kirkegårdens 
personale også for at passe en del andre arealer. Det drejer sig om Kongegraven 
ved Domkirken, biskoppens have og haver tilhørende præsternes embedsboliger.

Er det så det samme arbejde, der udføres på de forskellige kirkegårde, kunne man 
fristes til at spørge? Det korte svar er: Ja, men…arbejdsopgaverne er i det store 
hele de samme: Det er pasning og anlæg af gravsteder, hækklipning, græsslåning, 
beskæringsopgaver, plantning af blomster, grandækning, snerydning, vanding, 
urnenedsættelser – ja listen er lang og slet ikke udtømmende. Der er dog stor 
forskel på måden arbejdet udføres på. På vore egne kirkegårde arbejdes i 3 teams, 
der varetager hver deres delområde. Der er nem adgang til maskinparken, der 
er altid kollegaer at spørge til råds og kirkegårdsassistenten, der har den daglige 
ledelse af gartnerne, har sit kontor på Østre Kirkegård. I modsætning til det, så 
arbejder gartnerne på de eksterne kirkegårde mere selvstændigt og ofte alene, de 
har tæt kontakt til de lokale menighedsråd og varetager typisk en række tilsyns-
opgaver, såsom kontakt til håndværkere, bedemænd og stenhuggere, som på vore 
egne kirkegårde i vidt omfang varetages af andre.

Ledelsesmæssigt er der ligeledes forskel. I princippet er opbygningen ens, alle 
kirkegårdene er styret af et menighedsråd evt. via et kirkegårdsudvalg. Der er dog 
stor forskel på at optræde som entreprenør med en flerårig kontrakt, hvor evt. 
ekstraordinære opgaver skal godkendes af menighedsrådet efter tilbudsgivning og 
på situationen på vore egne kirkegårde, hvor kirkegårdslederen er budgetansvarlig 
og derfor har ret vide rammer for at kunne iværksætte nye tiltag. Det betyder, at 
reaktionstiden fra idé til handling ofte er kortere på vore egne kirkegårde. 

Er arbejdet på kirkegårdene så det samme, som det altid har været? Nej, det er 
det ikke – de grundlæggende opgaver med pasning af gravsteder m.v. er i store 
træk uforandrede, men rammerne ændres. Som så mange andre steder bliver der 
færre ressourcer til rådighed, så arbejdsopgaverne skal prioriteres benhårdt. Der 
er også sket et stort skift fra kiste- til urnegravsteder. Det betyder på en kirkegård 
som Østre, at en del af de gamle kisteafdelinger langsomt tømmes for gravsteder, 
men at der i stedet åbnes nye urneafdelinger. Dette giver mulighed for kreativ brug 
af gartnernes faglighed, så der kan skabes nye spændende afdelinger, der både 
rummer gravsteder, kultur, miljø og naturværdier. Der er generelt i samfundet stor 
fokus på natur og miljø, og her spiller kirkegårdenes grønne arealer en vigtig og 
naturlig rolle i byernes grønne miljø. Det er dog vigtigt, at kombinere disse aspek-
ter med kirkegårdenes afgørende betydning for de efterladtes sorgbearbejdning.

At arbejde på en kirkegård giver spændende og afvekslende dage og mængden af 
arbejdsopgaver sikrer, at ingen keder sig!



Nyhedsbrev
3/6 - 14/6 2020

roskildedomkirke.dk

Kalender
3/6 - 14/6 2020

Tlf. 46 35 16 24 • post@roskildedomkirke.dk
roskildedomkirke.dk

Onsdag	 		3/6	 	12.00	 Onsdagsrefleksion
ane laBranche Efterfølgende spisning er aflyst.

Fredag   5/6  12.00 Fredagsaltergang
Anne-Sophie	Olander

Fredag	 		5/6	 	17.00	 Aftensang
Anne-Sophie	Olander	Denne aften medvirker en lille del af  
Roskilde	Domkirkes	Drengekor under ledelse af Egil Kolind. 

lørdag   6/6  10.00 lørdagsdåb
ane laBranche

Søndag	 		7/6	 	10.00						Højmesse
Torben	Jeppesen

Søndag	 		7/6	 	14.00						Familiegudstjeneste
ane laBranche Vi savner de lyse og glade børnestemmer i 
Roskilde Domkirke, derfor inviterer vi til børnegudstjeneste. 
Med god afstand skal vi høre gode historier, synge med junior- 
og børnekoret, undre os, finde noget som er gemt og få lidt 
sødt med hjem.

Søndag	 		7/6	 	17.00						Aftengudstjeneste
Anne-Sophie	Olander

Onsdag	 10/6	 	12.00						Onsdagsrefleksion
Maria	Harms

Torsdag	 11/6		 20.00		 Sommerkoncert	i	Natkirken
Sarah	Krøger	Ziethen	og	domorganist	Bine	Bryndorf	Som 
noget nyt kombineres sommerkoncerterne i år med Natkirke 
to gange om måneden, den anden og fjerde torsdag. Se mere 
på vores hjemmeside.

Fredag 12/6  12.00 Fredagsaltergang
Anne-Sophie	Olander

Fredag 13/6  10.00 lørdagsdåb
Torben	Jeppesen

Søndag	 14/6	 	10.00						Højmesse
Sarah	Krøger	Ziethen	

Søndag	 14/6	 	17.00						Aftengudstjeneste
Maria	Harms

Det er igen muligt at opleve de imponerende kongegrave og De 
Kongelige Kapeller i Roskilde Domkirke. Der vil være et stærkt 
fokus på sikkerhed og rengøring, men Domkirken vil fortsat 
fremstå som et imponerende UNESCO Verdensarvssted.

Med åbningen for turister følger også nogle ændrede forhold 
for at begrænse spredningen af Covid-19. Der vil være løbende 
rengøring med fokus på håndtag, overflader og gelændere.

For at sikre en nødvendig afstand imellem gæsterne er der 
sat begrænsninger på, hvor mange personer, der må opholde 
sig i Domkirken samt i hvert kapel. Der er ligeledes indført 
ensretninger enkelte steder såsom i Christian 4.s Kapel, mens 
Kongebørnenes Krypt og Domkirkemuseet vil blive holdt lukket.

Domkirken	er	igen	åben	for	turister
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Roskilde Domkirke i god gradvis åbning

Fredag d. 29/5 blev Roskilde Domkirke også klar til at 
åbne for turister. Alt er dog ikke helt ved det gamle og der 

er fortsat en øvre grænse på 160 deltagere ved guds-
tjenester og arrangementer i Domkirken.

Kirkens forholdsregler er godkendt af politimyndig-
hederne, hvilket også indbefatter at kirkens personales 
anvisninger skal følges. Menighedsrådet har en forvent-
ning om, at personale og besøgende i fællesskab tager 

ansvar for dette, for hinanden og sig selv.

Kirkens toiletter er tilgængelige for kirkegængere – men 
lukket i turiståbningstiden for at sikre et forsvarligt 

rengøringsniveau ved de kirkelige handlinger

Indtil efter sommerperioden er alle aktiviteter med 
eksterne deltagere i domsognet bygninger, der 
inkluderer spisning og socialt samvær, aflyste.

Så kom gerne – kom i god tid, så bliver der plads til alle 
uden at nogen kommer for tæt på hinanden.


