Hostrup Hovedgaard er en gammel herregård, som kan dateres tilbage til 1444.
Den nuværende hovedbygning er opført i
1741 af Kong Christian VI’s krigsråd Peder
Panderup. Sit nuværende eksteriør fik hovedbygningen efter en ombygning i 1881 af
Greve C.F.S. Schulin, hvor hovedbygningens
tre fløje blev ombygget til grundmur, og
han udstyrede dem med svungne renæssancegavle.

Et sidste
hvilested i
skoven

Hostrup Hovedgaard har været ejet af Marie og Poul Bisgaard siden 1968. I dag er det
datteren, Jonna Bisgaard Ahrenfeldt, der
sammen med sin mand, Anders Ahrenfeldt,
driver stedet med landbrug, naturpleje og
udlejning af festlokaler med overnatning.
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Begravelsesplads i skoven

Hostrup Hovedgaard har udlagt et stykke fredskov
som skovbegravelsesplads. Her er der mulighed for at
erhverve gravsteder med enkelte urnepladser, dobbelte urnepladser eller et familietræ.
Skovgravpladsen ligger i en fredfyldt bøgeskov med
kig til Sdr. Lem vig mod syd, og knap 1 km ude i horisonten mod vest ligger Limfjorden med vidtrækkende
strande. Der ligger gravhøje fra ældre bronzealder i
samme skovområde, så stedet har været anvendt som
begravelsesplads i flere tusinde år.
Alle kan, uanset bopæl og trosretning, erhverve et
gravsted. Urnerne placeres rundt om de store træer
på arealet.

Eksempel på et træ
med urnegravsteder
bestående af dobbelte urnepladser.

Ved foden af
det valgte
træ nedsættes urnen,
og der kan
lægges en
mindeplade.

Forhold på skovbegravelsespladsen
• Skovbegravelsespladsen er for urner, som nedsættes
omkring træerne
• Gravstederne er fredet i min. 10 år
• Gravstedsretten kan forlænges
• Det er muligt at reservere og forhåndserhverve
gravsteder
• Der er ikke anden beplantning end den for skoven
naturligt forekommende
• Træbetegnelser: E: Enkelt plads, D: Dobbelt plads,
FF: Fler-familietræ, F: Familietræ
Nummerskilte på stammerne sidder mod nord.
• Der må lægges en flad mindeplade i skovbunden
ovenpå urnegraven
• Vi gør opmærksom på, at skovbegravelsespladsen ikke
er indviet jord
• For kørsel i bil til skovbegravelsespladsen,
se hjemmesiden
• Find mere information på hjemmesiden om skovbegravelse og om skovbegravelsespladsen på Hostrup.
Se www.skovbegravelse.nu

Priser*
• En urneplads koster kr. 6.900 for 10 år
(inkl. gravning og administration)
• Reservation og forhåndserhvervelse er mulig mod
betaling (se hjemmesiden for mere information)
* Prisen for erhvervelse af en urneplads er fastsat af Skive
Kommune. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Sådan fungerer det:
Kontakt os
Ved spørgsmål til reservation
eller erhvervelse af urnegravsteder, urnenedsættelse
eller skovbegravelse generelt
- ring eller send en mail, vi er
klar til at hjælpe og svare på
spørgsmål.

Urnenedsættelse
Vælg et træ
Kom ud og vælg et træ i den smukke bøgeskov. Deltag i en af de
jævnligt planlagte guidede fremvisninger, eller aftal gerne en
personlig fremvisning. Man kan også selv besøge skovbegravelsespladsen, og på hjemmesiden er der et udvalg af træer.
Det er muligt at reservere samt forhåndserhverve gravstederne
til fremtidig anvendelse.

Når en urne skal nedsættes, medbringer de pårørende normalt selv
urnen. Bedemanden kan også bringe urnen til skovbegravelsespladsen,
og skovbegravelsespladsens personale kan, efter aftale, overlevere
urnen på dagen.
De fleste vælger selv at nedsætte urnen, og det giver for mange også en
god afslutning. Vi forbereder altid gravningen og dækker med gran og
sørger efterfølgende for, at gravstedet fremstår pænt og naturligt.

Velkommen i skoven
Alle kan opholde sig i
skoven og mindes den
afdøde. Bemærk: Skoven
er åben fra kl. 6.00 til solnedgang året rundt for
gående.
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