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DNV Fællesmausoleum i Danmark - hvor svært kan det være..? 

Af Bjarne Rasmussen, anno 2018 

 

Jeg afrundede min artikel ” Bisættelsesproblematikken ud fra et praksisnært 

perspektiv” med følgende: 

 

Anno 2018 udføres der i øvrigt nye typer bisættelser i Danmark, og det både i indviet 

og uindviet jord, og måske er tiden nu inde til, at venner af den ny verdensimpuls 

etablerer en sammenslutning og derpå søger tilladelse til at etablere et 

Fællesmausoleum i Danmark..?  

Formålet med det allerførste Fællesmausoleum kunne være dels at mikrolivet i det 

efterladte legeme bliver behandlet så kærligt som muligt, og dels at virke som 

inspiration for øvrige kommende Fællesmausoleer – begge dele i overensstemmelse 

med den ny verdensimpuls.  

PS:  

Jeg synes, at det er tankevækkende, at man dags dato såmænd ikke behøver at tage 

længere væk end til Holland for at finde et smukt og aktivt Fællesmausoleum; det er 

etableret på kirkegården i byen Enschede. 

Jeg er ret sikker på, at venner af den ny verdensimpuls i skrivende stund vil kunne få 

bisat sit mikrokosmos der i en næsten fuldkommen overensstemmelse med 

principperne som beskrevet i bogen Bisættelse..! 

 

Til højre ses et foto af nævnte 

Fællesmausoleum på 

kirkegården i den hollandske by 

Enschede. 

Så vidt jeg ved i skrivende stund 

er nævnte Fællesmausoleum 

ikke etableret og/eller drevet 

efter de åndsvidenskabelige 

principper for Bisættelse som 

Martinus har beskrevet dem i 

bogen Bisættelse – men man 

kan dog i det mindste blive bisat 

i en kiste over jorden. 

 

Hvis man vil vide mere om Enschede begraafplaatsen kan man læse om det på deres 

web site: https://www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/begraafplaatsen/algemene-

informatie-begraafplaatsen  

 

https://www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/begraafplaatsen/algemene-informatie-begraafplaatsen
https://www.enschede.nl/leven-reizen-papieren/begraafplaatsen/algemene-informatie-begraafplaatsen


2 
 

Well, siden der i skrivende stund anno 2018 stadig ikke eksisterer et 

Fællesmausoleum i Danmark; etableret og drevet efter principperne i Den nye 

verdensimpuls/de åndsvidenskabelige principper i Det Tredie Testamente herunder 

især som beskrevet i bogen Bisættelse – så vil jeg hermed foreslå venner af den nye 

verdensimpuls følgende proces vedr. etablering & drift af det allerførste DNV 

Fællesmausoleum: 

 

Fase 1:  

En uformel ”DNV arbejdsgruppe” bestående af venner af den nye verdensimpuls 

etablerer sig, og tildeles økonomiske midler efter Gaveprincippet således, at denne 

gruppe kan iværksætte følgende tiltag i fase 2: 

 

Fase 2:  

”DNV arbejdsgruppen” køber assistance fra: 

 

1. en professionel kirkegårdskonsulent, der skal undersøge hvorvidt dette 
nedenstående cirkulære også gælder for Fællesmausoleer.. (det gælder 

stadig helt sikkert for private mindre mausoleer jvf Vestre Kirkegårds svar til 
mig ultimo 2017) 

”Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa 
Kirkegaarde” udstedt af Ministeriet For Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 

15de Maj 1914 
 

Såfremt nævnte cirkulære også gælder for Fællesmausoleer, så undersøger 
”DNV arbejdsgruppen” – fx via opslag på de sociale medier – hvor stor 

interessen er blandt venner af den nye verdensimpuls for at blive bisat i et 
sådant DNV Fællesmausoleum på en kirkegård ”et sted i Danmark”. 

 
 

2. den professionelle kirkegårdskonsulent undersøger på basis af resultatet i 
pkt. 1 hvilke kirkegårde i Danmark, der vil lægge jord til et DNV 

Fællesmausoleum og de potentielle kirkegårdes (økonomiske/lokale 
bygningsvedtægter for kirkegården) betingelser herfor.  

(https://www.altomkirkegaarde.dk/for-medarbejdere/kirkegaardskonsulenter/) 

 

3. Hvis pkt 1 og pkt. 2 bliver afklaret på positivt vis, så bestiller ”DNV 

arbejdsgruppen” en professionel arkitekt der skal udarbejde en skitse til et 
sådant DNV Fællesmausoleum - evt. i samarbejde med 

kirkegårdskonsulenten i pkt. 1 og pkt. 2 – og evt. inspireret af netop 
Fællesmausoleet i den hollandske by Enschede. 

https://www.altomkirkegaarde.dk/for-medarbejdere/kirkegaardskonsulenter/
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4. Hvis pkt 1 og pkt 2 og pkt. 3 afklares på positivt vis, så bestille ”DNV 

arbejdsgruppen” en eller flere professionelle entreprenører til at afgive et 
tilbud på etablering af DNV Fællesmausoleet  

 

Fase 3: 

 
I Fase 3 – der for så vidt kan udføres sideløbende med fase 1 og fase 2 - vil det især 

dreje sig om afklaring af hvorvidt et DNV Fællesmausoleum skal etableres/drives 
af en Forening eller om det skal ske gennem en oprettet Fond til formålet…!!! 

 
Her vil jeg blot anføre, at Martinus absolut ikke var tilhænger af Foreninger, og at 

han skulle have udtalt, at Foreninger altid ”Forkalker”.  
 

I bogen Bisættelse taler Martinus om at der vil blive dannet ”sammenslutninger”, der 
tager fat i emnet.  

 
Det gav mig stærke impulser i 2017/2018 hvorfor jeg skrev udkastet ”DNV 

Fællesmausoleum Fond vedtægter” til inspiration for en potentiel ”sammenslutning”  
 

Mit udkast til ”DNV Fællesmausoleum Fond vedtægter” er stærkt inspireret af 

nedenstående: 
 

1. emner fra bogen Bisættelse 
 

2. de oprindelige vedtægter for Martinus Instituttet 
 

3. vedtægterne for ”Fonden Det tredie Testamente”  

 

4. samt hvad jeg selv har fået af impulser/intuition ”ovenfra”.  

 
Mit udkast til ”DNV Fællesmausoleum Fond vedtægter” kan læses på web siten 

www.discarnation.info  
 

I ovennævnte udkast har jeg også beskrevet hvad den økonomiske udgift bør være 

for hver enkelt person, der lader sig bisætte i et DNV Fællesmausoleum.  

 

http://www.discarnation.info/

