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Det er Menighedsrådets hensigt, på en kort og overskuelig måde at give en orientering om begravelse
på Sahl Kirkegård. Der er gjort rede for begravelsesformer, økonomi, ren- og vedligeholdelse, fredningstider m.m.
Der skal træffes mange beslutninger i forbindelse med en begravelse. Forhåbentlig kan denne folder
være en hjælp. I øvrigt er kirkens personale altid parat til at svare på spørgsmål.
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Begravelsesformer.
På Sahl kirkegård er der mulighed for 4 former for begravelse.
1. Kistegravsted.
I gravstedet kan nedsættes kister og urner.
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter tilladelse fra Kirkeministeriet.
2. Urnegravsted.
I gravstedet kan kun nedsættes urner.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter tilladelse fra Menighedsrådet.
Gravsten på urnegravsteder må ikke overstige 40 * 60 cm.
3. Græsgrav (plænebegravelse)
I plænen kan nedsættes kister og urner.
I plænen anbringes på et nærmere angivet sted en ensfarvet granitplade, 40 * 60 cm.
Der må ikke plantes i plænen.
Blomster kan anbringes i en vase, som nedgraves i plænen ovenfor stenen. Prisen for denne særlige vase betales ved
erhvervelsen af gravstedet.
4. Fællesgrav (”Ukendtes grav”).
I fællesgraven kan nedsættes kister og urner.
I plænen må ikke anbringes gravminder eller lignende.
Der må ikke plantes i plænen. Blomster kan lægges ved granitkorset.
Fredningstider.
Fredningstiden for kistegrave er 30 år.
Fredningstiden for urnegrave er 10 år.
Erhvervelse og fornyelse af gravsted.
Erhvervelse af gravsted: Henvendelse om erhvervelse af brugsret til et gravsted sker til graveren. For medlemmer af
Folkekirken er erhvervelsen gratis. For ikke-medlemmer betales pr. år 816,10 kr pr . kisteplads x fredningstiden og
311,05 kr. pr. urnegravplads x fredningstiden. Betales forud for en brugsperiode.
Fornyelse af gravsted: For både medlemmer og ikke–medlemmer af Folkekirken betales kr. 361,60 kr. for fornyelse
udover fredningstiden.
Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssigt sidestillet med ikke-medlemmer af Folkekirken.
Takster gældende for 2019.
a.) Gravkastning: (momsfri)
For medlemmer af Folkekirken er gravkastning gratis.
For ikke-medlemmer betales for gravning og tilkastning:
For en kistegrav
3.977,60 kr.
For en barnegrav (indtil 10-års alderen)
1.808,00 kr.
For en urnegrav
723,20 kr.
Rydning af gravsted før gravning, pyntning af graven og den opgravede jord: (momspligtig)
Betales efter medgået tid og materialer.
b.)Anlæggelse af gravsted.
For anlæggelse af gravsted betales efter medgået tid. Timelønnen er 452,00 kr. (incl. moms). Hertil kommer udgifterne til materialer.

c.) Ren-og vedligeholdelse for 1 år, incl. moms.
Hvis gravstedsejeren ønsker det, kan graveren påtage sig at pleje og vedligeholde gravstedet fjerne ukrudt, vissent løv
m.v. for følgende beløb:
Gravsteder med 1 kisteplads
904,00 kr.
Gravsteder med 2 kistepladser
1.356,00 kr.
Gravsteder med 3 kistepladser
1.681,43 kr.
Gravsteder med 4 kistepladser
1.970,72 kr.
Urnegravsted
777,43 kr.
Ved begravelse i plæne eller fællesgrav betales for ren -og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Se under punkt
d.
For ekstra ydelser (vedligeholdelse) af gravstedet for 1 år betales efter regning. Denne vedligeholdelse omfatter fornyelse af udgåede eller forvoksede, stedsegrønne planter, opretning efter jordsænkning, pålægning af ral, plantning af
blomster samt rensning og opretning af gravminde.
d.) Ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, incl. moms.
1. Gravsteder:
1 kisteplads
27.120,00 kr.
3 kistepladser
50.442,90 kr.
5 kistepladser
67.800,00 kr.
2. Urnegravsted:
7.774,30 kr.
3. Græsgrav:
1 kisteplads
21.018,00 kr.
2 kistepladser
28.340,10 kr.
1 urneplads
5.966,30 kr.
4. Fællesgrav:
kiste, anonym
16.950,00 kr.
urne, anonym
3.390,00 kr.

2 kistepladser 40.680,00 kr.
4 kistepladser 59.121,60 kr.

e.) Yderligere forpligtelser.
Enten man betaler for 1 år ad gangen eller for hele fredningsperioden, kan der træffes aftale med graveren om yderligere forpligtelser såsom plantning af forårs- og sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse, vinterdækning med gran, buketter m.m.
f.) Betaling for 1 år ad gangen.
Betales for 1 år ad gangen (c), sender graveren regning til gravstedsejeren 1 gang årligt for timeforbrug og materialer.
Priserne for 2019 på forårs -og sommerblomster, buketter samt grandækning kan ses på Sahl Kirkes hjemmeside,
www.sahlkirke.dk, eller oplyses hos graveren.
g.) Betaling for hele fredningsperioden.
Ønsker man at betale for hele fredningsperioden (d) ved indbetaling til Viborg Stift, træffes aftale herom med kirkeværge Signe Nørskov, tlf.
6166 4709. Priserne for 2019 på forårs -og sommerblomster, buketter og grandækning kan ses på Sahl Kirkes hjemmeside, www.sahlkirke.dk, eller oplyses hos graveren eller kirkeværgen.
Reservation af gravsted.
Det er muligt at reservere et gravsted for en 5-årig periode mod samtidig indgåelse af ren –og vedligeholdelsesaftale
samt et beløb på 361,60 kr.
Sløjfning af gravsted.
Hvis gravstedsejeren ønsker gravstedet sløjfet og har tilladelse hertil fra andre brugsberettigede, underrettes kirkegården skriftligt herom. Stenen anbringes i en årrække på en plads for gamle gravsten på kirkegården, medmindre gravstedsejeren ønsker stenen udleveret.
Ønskes gravstedet sløjfet inden fredningstidens udløb, betales for medgået tid (minimum 3 timer) samt udgifter til
fjernelse af gravstenen.
Hvis stenen eller hele gravstedet af Holstebro Museum er fundet bevaringsværdigt, overtager kirkegården vedligeholdelsen, når fredningstiden er udløbet. De pågældende gravstedsejere vil blive underrettet herom.
Yderligere information.
Såfremt De ønsker yderligere information, er De velkommen til at rette henvendelse til Graver Aase Sigaard, Hovgårdvej 7, Sahl, 7830 Vinderup. Tlf. 2237 1867 kl 8-16 på hverdage undtagen mandag..

