
18 UGEBLADET FOR MØNONSDAG D. 23. DECEMBER 2020

indsendt af:

navn ___________________________________

adresse ________________________________

postnr./by ______________________________

FIND 5 FEJL OG VIND 2 FRIBILLETTER TIL BIOGRAFEN

indsendt af:

navn _______________

____________________

adresse ____________

____________________

postnr./by _________

____________________

Kig godt på de to tegninger, slå en cirkel om fejlene og send 
din løsning til (OBS! Kun 1 løsning af 5 fejl pr. husstand):
Ugebladet, Storegade 19B, 4780 Stege - senest tirsdag kl. 10.00, 
så er du med i lodtræk ningen om 2 fribilletter til Biografen i 
Stege. Vindere kan afhente gavebevis på Ugebladets kontor.

Vinderne offentliggøres i uge 1

ANNE SOPHIE IUEL
Petersgaard

Petersgaard skovbegravel-
sesplads er nu godkendt af 
Kirkeministeriet og åben for 
urnebegravelser. Skovbegra-
velsespladsen i Vintersbølle 
Skov ved Nyråd er en af de 
første herhjemme, som etable-
res i en privatejet skov. Pladsen 
bliver ikke indviet som en kir-
kegård, så alle på tværs af 
religioner og livssyn kan købe 
et gravsted. Fredningstiden for 
gravene bliver 10 år – med mu-
lighed for forlængelse. Som 
noget ganske unikt ligger Pe-
tersgaard urnegravplads helt 
ud til havet. Denne særlige 

kystnære placering betyder, at 
der ikke må placeres elemen-
ter, der ikke naturligt forefin-
des i skoven. Naturen står for 
udsmykningen og ’vedligehol-
delsen’ af pladsen. Der bliver 

kun tale om urnebegravelser 
- og vel at mærke i urner, der 
er biologisk nedbrydelige. Be-
gravelsespladsen ligger i sko-
vens sydligste spids med ad-
gang fra p-pladsen ved 
Dehnshytten. Området er ty-
pisk bøgeskov med høje, slan-
ke træer og en klar fornemmel-
se af at være ’i skovens dybe, 
stille ro’. Det samlede skovstyk-
ke er på ca. 2 hektar og ved 
244 træer med 20 urnepladser 
om hver, kan der blive små 
3.000 grave.
Vordingborg Kommune får det 
overordnede ansvar for og til-
syn med begravelsespladsen. 
Den daglige drift vil Peters-
gaard Gods tage sig af i sam-

arbejde med administrations-
selskabet Skovbegravelse ApS. 
På www.skovbegravelse.nu 
kan man finde information om 
skovbegravelse og læse om 
skovbegravelsespladsen.

Nu kan du blive 
begravet i 
skovens stille ro 

ANNONCER
55 81 40 34

annocer@ugebladet-for-moen.dk

redaktion@ugebladet-for-moen.dk


