
DANSK 
SKOVBEGRAVELSE
- Med udsigt til vandet ved

KONTAKT

Dansk Skovbegravelse
Olinesmindevej 70
8722 Hedensted 
Mobil +45 4410 4561
Email info@danskskovbegravelse.dk
www.danskskovbegravelse.dk

Lillebælt

Skovens beliggenhed
Hagenørvej 57
7000 Fredericia 

Parkering og adgang overfor Ha-
genørvej 63.

VELKOMMEN 
I SKOVEN



• En urnenedsættelse med 10 års fred-
ning koster 9.900 kr.  

• En reservation for 10 år koster 5.000 kr.  

• Det er muligt at reservere et halvt eller 
helt familietræ (6 og 12 pladser). 

• En reservation kan altid forlænges ved 
udløb. 

Ved ønske er man meget velkommen til selv 
at nedsænke urnen ved det valgte træ. Vi 
er selvfølgelig også altid behjælpelige med 
at foretage den praktiske nedsættelse af 
urnen/asken.     

Du er altid velkommen til at kontakte os, 
hvis du har spørgsmål eller ønsker yderlige-
re information. 

BEGRAVELSESPLADS
- Hvil i fred i skovens smukke 
omgivelser 

Dansk Skovbegravelse er et familieejet selskab, 
som tilstræber at give den bedste personlige 
betjening omkring et emne, som kan være lidt 
uvant for mange mennesker at håndtere. Derfor 
er du altid velkommen til at kontakte os med 
store som små spørgsmål.

Vi lægger stor vægt på at vise skoven frem og 
fortælle om, hvilke muligheder der er for en 
skovbegravelse. Du er velkommen til at besøge 
skoven fra kl. 6 om morgenen og til solnedgang. 
Her kan du nyde en gåtur og danne dig et 
indtryk af den fantastiske beliggenhed lige ned 
til vandet ved Lillebælt.

PRISER

Der er gode adgangsforhold til skoven. Indgangen til 
skoven ligger kun 100 meter fra den offentlige parker-
ingsplads for enden af Hagenørvej og der går en sti fra 
indgangen og rundt i skoven. 

Der er ikke foretaget udtynding i de seneste 30 år, så 
træernes kroner indrammer skoven. Med over 100 år 
gamle ege - og bøgetræer fremstår skoven meget velbev-
aret, med et tykt lag af nye og gamle blade i skovbunden.   

Vi glæder os til at vise dig vores smukke og unikke skov.

Med venlig hilsen,

Familien Schou  

KOM PÅ BESØG I SKOVEN
- Opdag den unikke beliggenhed ved 
vandet


