
• DØDSFALD 

Tidligere graver Grete Nielsen, Foldby er død, 67 år 

Grete var født i Aarhus og havde sin barndom i det centrale Aarhus med 
udgangspunkt fra hjemmet i Klostergade. 
Aarhus dannede også ramme de første år efter gifter målet med Erik. De nygifte 
fik lejlighed i Møllegade, hvor sønnen Karsten er født, men ønsket om mere 
plads fik i 1972 parret til at flytte til Foldby hvor Henrik blev født samme år. 
Grete Nielsen arbejdede i sin ungdom på systue, men blev senere uddannet som 
sygehjælper og arbejdede i mange år på Sabro Plejehjem, og det blev efterfulgt 
af en periode som fast nattevagt på intensiv afdeling på Amtssygehuset i 
Aarhus. 

I 1989 overtog hun arbejdet som graver ved Foldby Kirke, hvor hun blev en 
særdeles populær skikkelse. Med sit imødekommende væsen., venlige smil og 
smittende latter rummede hun evnen til at trøste og sprede glæde. Og det var 
ikke kun for at se til afdøde slægtninges gravsteder, når folk kom på besøg på 
kirkegården. Mange kom også for at mærke den livsglæde, Grete Nielsen lagde 
for dagen.. 

I 2006 gik hun på efterløn, tvunget af de fysiske gener efter at have fået fjernet 
det ene bryst på grund af kræft. Men Grete Nielsen bevarede sit gode humør og 
det tog hun også med sig, da hun for seks år siden blev skilt og flyttede ind i 
andelsboligen på Molager i Foldby 
Trods sygdommen og de talrige behandlinger med kemoterapi bevarede hun 
livsgnisten til det sidste, og hendes aktivitetsniveau ville gøre de fleste 
forpustede. Hun gik til seniordans, gymnastik, svømning, stavgang og krolf. 
Hjalp til i søndags cafeen i ældrecentret i Foldby og var besøgsven - blot for at 
nævne nogle af de mange aktiviteter Grete Nielsen havde på programmet. 
Desuden var hun altid klar med en hjælpende hånd, hvis nogle i hendes store 
vennekreds havde brug for det. Det kom også til udtryk ved hendes bisættelse. 
Foldby Kirke og våbenhuset var proppet til sidste ståplads. 
Selvom Grete Nielsen havde været syg i en årrække, havde hun evnen til at leve 
i nuet og bevarede det høje aktivitetsniveau til det sidste, og derfor kom døden 



også uventet. 

Grete Nielsen efterlader sig sine to sønner: svigerdøtre og børnebørn samt en 
meget stor venneskare. 
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