
Poul Jensen – Graver i Tvis fra 1992 – 2020. 

Poul Jensen graver ved Tvis kirkegårde i 28 år døde pludselig d. 22. september 2020.  

Der har gennem de 28 år været stor udskiftning i kirkens personale, mens Poul holdt ved, som 

den faste og trofaste medarbejder. 

Poul var kendt af alle i Tvis. Via sit arbejde kom han i berøring med næsten alle familier. Ofte i 

svære situationer i forbindelse med bisættelser og begravelser. 

Skønt Poul for længst havde nået pensionsalderen, var han fortsat fuld arbejdsdygtig i sit job, 

som han udfyldte meget energisk og omsorgsfuldt. 

 

Sidste gang Pouls navn stod som en del af kirkens personale i september 2020 

 

Det skrev menighedsrådsformanden ved Pouls ansættelse i 1992 



 

 

Den dag budskabet ramte Tvis Samfundet og budskabet blev delt på facebook, kunne man ud fra de mange 

kommentarer. se hvilken stor betydning Poul har haft for mange mennesker, både hvad angår kirkegården og på det 

personlige plan. 

 

 

 

 



             

 

 



Da Poul fyldte 75. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouls arbejdsplads. 

 

 



 

 



 
Poul i rask gang ved Tvis Kirke. 

 

Som kirketjener var Poul også altid til tjeneste. Han udfyldte altid rollen diskret, men alligevel med stor 

opmærksomhed og  pligtfølelse. 

 

 

 

 



 

 

Pouls og Ingas Bolig – Kirkehuset indtil 2014. 

 

 



 

 

 

 

 

Poul som deltager i et julespil 



Det er uvirkeligt: Manden, der har været med 

til at begrave tusindvis af mennesker, er selv 

gået bort 

Igennem 28 år har Poul Jensen været synonymt med kirken i Tvis som graver, kirketjener og alt 

muligt andet. - Han var lidt "ånden" her i huset hos os, siger sognepræsten, der kalder det pludselige 

tab for uerstatteligt. Foto: Tvis Kirke  

Poul Jensen havde det ikke godt med at sidde stille. Selv efter en al for lang arbejdsdag var han 

kendt for at tage en ekstra runde om aftenen. Uvirkeligt at han er væk, siger såvel kirke som familie.  

04 okt. 2020 kl. 12:00  

Palle Hyldahl Brændsgaard pabr@dagbladetholstebro.dk 

 

Tvis: Efter 28 år var Poul Jensen endelig klar til at afsløre svaret på det spørgsmål, ingen ønskede at 

stille. 

Nok var han 78 år, men Poul Jensen var Tvis Kirkegård. Graver, tjener, manden med alle svar. "En 

institution i institutionen," beskriver sognepræst Jacob Wagner Storgaard-Christensen ham. 

Nu havde Poul Jensen omsider fundet sin pensionsdato, proklamerede han, og der må være gået et 

sug gennem lokalet. Han var der jo altid. Om morgenen, når folk kom. Om aftenen, når de gik igen. 

Og en ekstra rundtur om aftenen, når ingen var der. 

Han ville gå på pension i året 2041, og hvorfor så lige i det år? Det havde Poul Jensen også et svar 

på: Så ville han være 99 år, hvilket vil give ham et år til at planlægge sin 100 års fødselsdag. 

Der blev leet. 

- Men samtidig var der ingen, der stillede spørgsmålstegn ved, om det nu også kunne lade sig gøre, 

for Poul var utrolig stærkt fysisk, forklarer sognepræst. 

Og netop derfor var det chok, alle fik halvandet døgn senere, så stort og eftertrykkeligt. Manden 

med alle svar var gået bort. 

Hård start 

Poul Jensen fik på alle måder et barskt møde med livet. 

Families hjem i Brandstrup ved Viborg brændte, og far, mor og otte børn fik deres sag for med at 

finde et nyt. Det blev ved Rødkærsbro, men troede man, at så traumatisk en oplevelse gav ikke 

ekstra bonus på blødsødenheds-kontoen, måtte man tro om. 

- Min farfar var en hård og kontant mand, så børnene skulle ud at tjene, når de blev ti år, forklarer 

den ene af Poul Jensens døtre, Birgitte Cecilie Aarestrup. 



Poul Jensen tjente på forskellige gårde, indtil han fandt et hjem i Holstebro og på Måbjerg Teglværk 

fra 1964 til 1972. Næsten gang du passerer Grædemuren i Holstebros gågade, så ved du nu, at Poul 

Jensen har haft alle sten i hånden... 

Inga tog han også i hånden i de år og gav aldrig slip. De mødtes til et bal i Herning og blev gift i 

1966. Kort efter fulgte den første datter Betina. 

Min far var perfektionist ned til den mindste detalje. Hans dag skal slutte ved 16-tiden, men han var 

som regel først hjemme ved 18-, 18.30-tiden. Han gik en ekstra runde på kirkegården om aftenen. 

Han havde bare aldrig fri. 

I 1972 havde han lyst til at prøve noget andet og fik ansættelse ved Holstebro Kirkegårde. Han var 

med til at starte Egekirkegården op. 

Arbejdet bekom ham, for efter 20 år i Holstebro fortsatte han i en lignende stilling ved Tvis Kirke - 

som graver og kirketjener. Her blev han i yderligere 28 år. 

- Han var utrolig vidende om vores by. Et omvandrende leksikon i forhold til folk og fæ, hvilket er 

en stor støtte, når man som jeg kom til for otte år siden. Jeg tror aldrig, jeg er gået forgæves til ham, 

siger sognepræst Jacob Wagner Storgaard-Christensen. 

Undskyld 

Der var høstgudstjeneste for nylig, og Poul Jensen havde begået en sjælden fejl. 

- Han undskyldte, at han havde glemt at stille en flaske med vand frem. Det var så lille en ting, at 

jeg end ikke havde lagt mærke til det. Men jeg negligerede det ikke, fordi Poul var så 

samvittighedsfuld - det betød noget for ham. Jeg sagde blot "helt i orden", og så lavede vi sjov med 

det bagefter, siger Jacob Wagner Storgaard-Christensen. 

- Min far var perfektionist ned til den mindste detalje. Hans dag skal slutte ved 16-tiden, men han 

var som regel først hjemme ved 18-, 18.30-tiden. Han gik en ekstra runde på kirkegården om 

aftenen. Han havde bare aldrig fri. Når vi havde sommerferie, havde han det ikke rigtigt, fordi han 

lige skulle tjekke noget. Han "betroede" ikke rigtig andre, siger Birgitte Cecilie Aarestrup. 

Alligevel fandt han masser af tid til familien. 

- Han var der altid for os børn og børnebørn. Savnet er så stort, at det ikke kan beskrives. Vi har 

altid været en rigtig kernefamilie. Efter jeg fik sclerose, hentede han ofte min søn og mig her i 

Esbjerg om fredagen, selvom han havde været på arbejde - og kørte os hjem igen om søndagen. Det 

var bare det hele ved ham: Hans nærvær; at han lyttede. Det er så uvirkeligt, at han er væk for altid, 

siger datteren. 

Det tilsvarende siger sognepræsten: 

- Han var så myreflittig - én, man ikke kan finde en erstatning for. Han var god til at fortælle 

historier; en joke eller en anekdote, og han var god til selv at grine af dem, hvilket kun yderligere 

bidrog til morskaben. Men han formåede også at snakke med folk, der var kede af det, og det 

kræver en god menneskelig indsigt at kunne snakke med mennesker den dag, de måske lige har 

mistet deres kære. Han var bare et ordentligt menneske. 



Den 22. september 

Birgitte Cecilie Aarestrup har i forbindelse med et af de fire børnebørns 30 års fødselsdag overnattet 

hos sine forældre, da hun vågnede ved et brag. Hun fandt sin far konfus i hjemmet, men snart 

mistede han bevidstheden, og senere stod det klart, at han havde været udsat for en fatal bristet 

aorta. 

- Det er mærkeligt, at han ikke er her mere. Han var lidt "ånden" her i huset hos os. Poul Jensen var 

altid den samme. Aldrig i dårligt humør, altid fuld af optimisme og gåpåmod, og det var med til at 

indgyde gåpåmod hos os andre, siger Jacob Wagner Storgaard-Christensen. 

Men manden, der altid faldt i søvn på sofaen efter en lang arbejdsom dag eller på den ti minutter 

lange powernap i middagspausen, er væk. Manden, der fik sig en kolonihave, da familien flyttede 

fra graverboligen i Tvis og ind til en have-fri bolig i Holstebro, er væk. Manden, der nød at skråle 

med til Gustav Winckler eller Elvis, er borte. 

Derfor var det også kun passende, at der blev spillet "Gem et lille smil til det bli'r gråvejr" - da en 

mand, der har begravet tusindvis af mennesker, selv skulle begraves. 


