Kirke&navne
Nyt liv på kirkegården
BRONZE
Kirkegården skal ikke
blot være et sidste
hvilested, det skal
være en positiv
oplevelse.
AF MIA LUNDHOLM
Fire store vinbjergsnegle bevæger sig langsomt hen over
en regnvåd gul sten. To
egern farer forbi i en rasende
fart, stopper kortvarrigt op
og kigger forundrede på
sneglene.

Broncefigur på gravsten.
To sjæle knyttet tæt til hinanden.

En betagende scene, et
split sekund, foreviget og
støbt i bronce. Dette er kun
én af mange spændende
sten, der i øjeblikket er udstillet på Skovlunde Kirkegård
der har adresse på Harrestrupvej 28. Udstillingen varer resten af året og et stykke
ind i 2009.
»Det her er virkelig en øjenåbner«, siger kommunalbestyrelsesmedlem
Michael
Krautwald bl.a. i sin åbningstale i onsdags om den nye udstilling.
Lokale stenhuggere bakker Michael op. Nikolaj
Tymm-Andersen fra Dansk
Stenhuggeri kalder oplevelsen »et vink med en vognstang« for stenhugger branche. I fremtiden bliver det en
oplevelse at gå på kirkegården, både for børn og
kunstinteresserede.
Udstillingen skal give inspiration til individuelle
gravsteder, for »hvorfor skal
vi lige passe ind i 40x60 cm
når vi dør? Et gravsted må da
gerne sige noget helt personligt om den person som har
været«, siger Karin Blumenstock fra det Tyske firma
Strassacker, som bl.a.er leverandører af broncedetaljerne
til stenene.

Min elskede mand,
vor kære far, svigerfar og morfar

Ove Melgaard Eriksen
* 11. juni 1958 †10. september 2008
På sin egen stille facon kæmpede Ove bravt og stærkt
mod cancer gennem 3 år - i kærlighed til livet
og menneskene omkring ham.
Vi savner dig
Kirsten, Anja, Per, Mette, Rasmus, Evaline
plus øvrige familie og venner
Bisættelsen ﬁnder sted fra Måløv kirke
onsdag den 17. september kl. 12.30

Hovedpersonerne bag udstillingen fra venstre:
Niels Christian Nielsen fra Taastrup Gravstens forretning,
Nikolaj Tymm-Andersen fra Dansk Stenhuggerier
Karin Blumenstock fra det tyske firma Strassacker
Carsten Trudsholm fra Brønshøj Stenhuggeri,
Michael Krautwald Kommunalbestyrelsesmedlem
Bende Kragh fra Menighedsrådet,
Kim Bolø Kirkegårdsudvalgsformand og
Edit Strassacker fra virksomheden i Tyskland.
Foto th.
En gruppe pindsvin holder samling, måske fortæller de eventyr.

Min kære mand,
vores far, svigerfar og farfar

Magnus
Bergthorsson

Vor elskede

Daniel Hansen
"Dazjok"
Min gud
Min dommer
* 20. oktober 1978
er uventet taget fra os
Bisættelsen
har fundet sted.
Tak for fremmødet.

Født d. 14. januar 1924
er sovet ind
d. 11. september 2008
Thorunn, Jon, Bergthor,
Hjalmar, Janne, Jacob og
Anna Milena

Tak

Vor kære

Tonny Bruun
* 1. maj 1942
er stille sovet ind
den 13. september 2008

for venlig deltagelse ved

Ortwin Heinrich Halm’s
bisættelse
Birthe Halm

Familien
Bisættelsen har fundet sted
i stilhed

Bisættelsen finder sted fra
Vestkirken onsdag d. 24.
september kl. 12.30

Stort udvalg i gravsten
Lundgren’s
Begravelsesforretning
Skovlunde/Ballerup
v/ Henrik Lundgren

Lundagervej 31 - 2740 Skovlunde

Begravelse & Ligbrænding
I forbindelse med bisættelse og begravelse
sørger vi for at aftale tid med præst, bestilling
af kapel, kiste, rustvogn, de nødvendige attester,
kistedekoration, udsmykning af kirke og kapel,
trykning af salmer samt annoncer.
JEG KOMMER GERNE I DERES
HJEM OG TRÆFFER DE
FORNØDNE AFTALER.
TRÆFFES HELE DØGNET.

44946696
www.begraves.dk

P. Andersen familieforretning

Deres lokale bedemandsforretning
i mere end 85 år
Ballerup/Skovlunde og omegns Ligkistemagasin
v/Anette og Niels Andersen
Hovedkontor Sct. Jacobsvej 4 (overfor Ballerup kirke)
Forretningstid: 9.00-16.30. Lørdag 9.00-12.30.
Døgnvagt 4497 4848

Begravelse og ligbrænding ordnes overalt

Ved hjælp af EDB er vi i stand til at vise gravstenene med
inskription. Kom ind og få et foto af den færdige sten.

Glostrup Stenhuggeri
Skolevej 4, v/Glostrup Kirke, Tlf. 43 96 18 06

GRUNDLAGT I 1935 - 3. GENERATION

BALLERUP/SKOVLUNDE
BEGRAVELSESFORRETNING

Vi giver en kvalificeret, personlig hjælp ved
bisættelse/begravelse i et tæt samarbejde med de
efterladte, aftaler kan foregå i Deres hjem.
Prisoverslag gives.

AAGE BRUUN, LOTTE OG LARS SØGAARD

44 66 50 00
TRÆFFES DØGNET RUNDT

Afdelinger i:
Ledøje/
Smørum/Måløv

Skovlunde/
Herlev

Værløse/
Farum

Hvedevej 9,
Smørum,

Ravnsletvej 20,
Skovlunde,

Kirke Værløsevej 27,
Værløse,

tlf. 4464 4848

tlf. 4484 5848

tlf. 4448 0506

www.ballerup-ligkistemagasin.dk

Medlem af Brancheforeningens Garantiordning

CENTRUMGADEN 2155
NØRRESKOVVANG

AFTALER

TRÆFFES GERNE I

DERES

WWW.BEGRAVELSE-BISP.DK

MEDLEM AF BRANCHEFORENINGEN

HJEM

