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Begravelsesformer

a) Urnegravsted med anlæg
Gravstedstyperne omfatter gravsteder med plads til 2 urner,
gravstederne er private. Dvs. man må selv stå for pasning.
Kirkegården kan mod betaling stå for vedligeholdelse, forårsog sommerblomster samt granpyntning.
Betalingen kan ske årligt, eller man kan lave en Gias aftale for
15 år.
Fredningstiden er 10 år, og efter gravstedets udløb kan gravstedet fornyes med min 5 år.

Vedrørende blomsterudlægning på urnegravsteder med anlæg
På grund af gravstedets størrelse bliver kranse og blomster lagt ved
mindestenen.

c) Gravsted med kombination af bed og græs

d)

Gravstedstyperne omfatter gravsteder med plads fra 1 til
5 kistepladser. Gravstenen placeres i bedet, der er obligatorisk vedligeholdelse, og man har mulighed for at
sætte sit præg med bl.a. plantevalg. Foruden den obliga
toriske vedligeholdelse kan der yderligere bestilles forårs– og sommerblomster samt granpyntning. Gravstedet
kan fornyes med min. 5 år.

Kistebegravelse i fællesplæne
Gravstedstypen er i fællesplæne, og der skal indbetales til
en obligatorisk Gias aftale på 20 år. Ved fredningstidens ud
løb kan gravstedet ikke fornyes.

e)

Urnenedsættelse i fællesplæne
Gravstedtypen er i fælles plæne, og der skal indbetales
en obligatorisk Gias aftale på 10 år. Ved fredningstidens
udløb kan gravstedet ikke fornyes.

f)

Urnegravsted eller kistegravsted i plæne med plade
Gravstedstypen er en mellemting mellem det privat og
anonyme gravsted. Der mulighed for, at man kan sætte
en buket og mod betaling til kirkegården få en vendbar
metal vase, som sættes i samme højde som pladen.

Fredningstiden er 10 år for urne og 20 år for kiste; for
begge begravelsesformer er der en obligatorisk vedligeholdelse, som skal betales forud for en fredningsperiode.
Ønskes en kistebegravelse med 2 pladser i plæne med
plade, skal der betale for begge pladser ved den første
nedsættelse.
Gravstedet kan fornyes med min 5 år ad gangen.

b)

Kistegravsteder.
Gravstedstypen bruges normalt, som navnet antyder til kiste
begravelser. Gravstedstypen kan også bruges til urnebegra
velser, (vær opmærksom på der betales for antal kisteplad
ser.) Der kan vælges fra 1 – 5 kistepladser. Kirkegården kan
mod betaling stå for vedligeholdelse, forårs- og sommerblomster samt granpyntning. Betalingen kan ske årligt, eller man
kan lave en Gias aftale for 20 år. Fredningstiden er 20 år, og
efter gravstedets udløb, kan gravstedet fornyes med min 5 år.

