Kattrup Skovbegravelsesplads

Kattrups historie går helt tilbage til 1393, hvor Dronning Margrethe 1. skænkede Kattrup Hovedgaard til
Sorø Kloster. Efter reformationen fik Kronen Kattrup
igen fra Roskilde Bispestol.

Et sidste
hvilested i
skoven

Igennem tiden har godset haft mange forskellige
ejere. Heriblandt kan nævnes Henrik Müller, der var
Rentemester for Kongen. Han blev taget i at snyde
med statens finanser og fik således frataget godset. I 1800 købte Kammerherre Mylius Kattrup og
hans familie, Bernstorff-Mylius, havde Godset frem
til 1949.
Navnet Kattrup har gået igennem hele historien og
stammede oprindeligt fra en landsby med tilhørende Hovedgaard. Selvom gården i korte perioder har
haft andre navne som Raschenberg og Kruserup, er
det navnet Kattrup, som har rodfæstet sig i egnen
og stedet.
Kattrup Gods har siden 1949 været ejet af familien
Møller. Anders Møller er fjerde generation.

Kattrup Skovbegravelsesplads
Ellehusvej 2A I 4450 Jyderup
T: +45 5825 0101 I kattrup@skovbegravelse.nu

www.skovbegravelse.nu

Begravelsespladsen i
Møllervænge Skov

Kattrup Skovbegravelsesplads ligger i den dejlige og fredelige bøgeskov, Møllervænge Skov tæt på Åmose Å, der
slynger sig igennem skoven. Skoven er en del af Kattrup
Gods og er en ældre meget smuk bøgeskov. De store bøgetræer står hver især som et monument og våger over
naturen og stilheden – det er en søjlehal af bøgetræer.
I landskabet omkring Kattrup Gods findes der mange gravhøje og andre historiske markører fra vores forfædres tid.
Når man bliver stedt til hvile på Kattrup skovbegravelsesplads, bliver man derfor både en del af naturen og historien.
Kattrup Skovbegravelsesplads kommer til at indgå i naturområdet Kattrup Vildnis, der er under opførelse. Man
kan læse mere om projektet på kattrupvildnis.dk.

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 pladser, D: Dobbelt pladser,
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 Kattrup.
Se www.skovbegravelse.nu

Priser*
• En urneplads koster kr. 5.900 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 Kalundborg
Kommune. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Sådan fungerer det:
Kontakt os

Vælg et træ
Kom ud og vælg et træ i søjleskoven bestående af store smukke
bøgetræer. Deltag i en af de jævnligt planlagte guidede fremvisninger, eller aftal gerne en personlig fremvisning. Ring til os eller
besøg selv skovbegravelsespladsen, og brug hjemmesiden til
bestilling af gravsteder.
Det er muligt at reservere samt forhåndserhverve gravstederne
til fremtidig anvendelse.

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
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

Kattrup Skovbegravelsesplads

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

Ellehusvej 2A
4450 Jyderup
T: +45 5825 0101
kattrup@skovbegravelse.nu

