
Ansøgning til ”Anlægspuljen til lokalområder” 
Lokaludvalget, Svendborg Kommune 
 
 En initiativgruppe under Gudbjerg Menighedsråd fik i starten af 2019 den idé at anlægge en park til 
minde om apoteker og fabrikant Christian Hansen, som ligger begravet på Gudbjerg Kirkegård. I 
vedhæftede materiale fremgår det, hvem han var, og hvilken betydning han har haft ikke bare for 
Gudbjerg, men for Danmark. 
 
 Kirken har et stykke jord beliggende Byvej 34 skråt over for kirken. Det er en gammel kirkegård, 
”Nordre Kirkegård”, som ikke har været i brug siden 1930. Det er ”indviet jord”, så man kan ikke 
bare sælge det til f. eks byggegrund. Her vil det være muligt at anlægge et smukt og kreativt område 
til glæde for byens borgere, ja for hele lokalområdet. Lokale foreninger og institutioner er 
informeret om idéen/planerne og har skriftligt tilkendegivet deres støtte. 
Initiativgruppen har fået udarbejdet planer, tegninger, indhentet overslag og er gået i gang med at 
søge om penge til finansieringen af parken, som naturligt nok skal hedde ”Apotekerhaven”. Som det 
indhentede overslag viser, vil anlægsudgifter beløbe sig til lige godt 1,2 mill. kr. 
 
I håb om og tro på, at vi kan skaffe penge fra firmaet Chr. Hansen Holding og fonde, ansøger vi 
herved ”Anlægspuljen til lokalområder” om 500.000,- kr. til medfinansiering af projektet. 
 
Vedhæftet ansøgningen er: 

 Idéoplægget 
 Tegning/plan for indretning af ”Apotekerhaven” udarbejdet af tidl. kirkegårdsinspektør ved 

Assistens Kirkegård i Svendborg, Tommy Christensen. 
 Tommys beskrivelse 
 Skitse tegnet af Tut Vestergård 
 Overslag 
 Mødereferat fra november 2019 
 Gudbjerg Menighedsråds garanti for administration, pasning og vedligehold af 

”Apotekerhaven” 
 Ansøgning til Svendborg Provsti 
 Støttetilkendegivelser  

 
Initiativgruppens medlemmer er: 
 
Pia Rask – graver ved Gudbjerg Kirke 
Tommy Christensen – tidl. kirkegårdsinspektør ved Assistens Kirkegård, Svendborg 
Ulrik Bernhoft – tidligere ejer af Mullerup Gods – nuværende ejer er Nina Bernhoft 
Arne Ploug – organist ved Gudbjerg Kirke 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Arne Ploug – tlf. 29 71 87 37 
eller ap.gudme@gemail.com  
 
 

Gudbjerg den 15. maj 2020  
Else Marie Lund Nielsen 
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