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Ordensbestemmelser
 Kirkegården er et indviet sted, hvor der
skal være orden og fred.
 Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og
dens gravsteder må kun udføres efter aftale
med graveren.
 Kirkegårdens dige eller hegn og
gravstedernes indhegning må ikke
gennembrydes.
 Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke
tilladt.
 Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må
kun foregå i kirkens eller kirkegårdens
ærinde eller med kirkegårdsudvalgets
særskilte tilladelse.
 Nummerskilte på gravstederne er
kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes
eller fjernes.
 Ukrudt bekæmpende kemiske midler må
ikke anvendes på kirkegården.
 Der må ikke anvendes plastic eller lignende
materiale som underlag for ralbelægning på
gravsteder eller andre arealer.
 Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn
og plantninger, fjernelse af blomster eller
planter fra kirkegården eller andres
gravsteder, beskadigelse af gravminder og
lignende kan medføre erstatningsansvar og
eventuelt strafansvar.
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Yderlige oplysninger
Kan findes på Snejbjerg kirkes hjemmeside.
www.snejbjergkirke.dk . Se bl.a.
-

Provstiets takstblade.(omkring priser mm.)
Snejbjerg kirkegårds vedtægter.

Eller ved henvendelse til kirkegården.

Navne og adresse
Kirkeværge.
Ingolf Blæsbjerg
Sigkvarteret 1 Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf. 97162303/71366996
Kirkegårdsudvalgsformand.
Henrik Pedersen
Agerbjerg 15 Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf.22535669
Graver.
Harald Lund Andersen
Graverkontoret Gødstrupvej 3 Snejbjerg, 7400 Herning
Tlf. 29669969
Mail. Graverkontoret@snejbjergkirke.dk

April 2016
Snejbjerg menighedsråd
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Snejbjerg kirkegård
- en vejledning
Med denne folder ønsker Snejbjerg menighedsråd at give
en oversigt over de forskellige muligheder, der findes, når
man skal beslutte begravelsesform og udvælge gravsted.

På Snejbjerg kirkegård findes følgende forskellige
gravstedsformer
Traditionelle gravsteder – familiegrave.
- Kombinations gravsteder
- Plænegrave med mindeplade
- Urnegrave i særligt indrettet afsnit
- Ukendte grave for kister og urner
- Lapidarie (mindelund)
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Traditionelle gravsteder

Gravstederne er beregnet til en, to eller flere kister. Her
kan også nedsættes urner.
Vedligeholdelsen påhviler gravstedsindehaver, men kan
overdrages helt eller delvis til kirkegården.
Der kan oprettes legat.
Ved et legat forstås en aftale, hvor der indbetales et beløb
mod at kirkegården vedligeholder gravstedet i en nærmere
aftalt årrække. Beløbet indbetales til Viborg Stift.
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Gravstedernes vedligeholdelse
Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for
vedligeholdelse af gravstedet i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægter, enten ved selv at vedligeholde gravstedet
eller ved at overlade dette til kirkegården.
Kirkegården kan tilbyde 2 forskellige typer aftaler.
1. Pleje og vedligehold af gravstedet.
Denne aftale omfatter blandt andet: eftersyn og rengøring
ca. hver fjortende dag, visne buketter fjernes en gang om
ugen. Aftalens længde er valgfri.

2. Udvidet pleje og vedligeholdelse af gravstedet (Legat).
Aftalen indeholder ud over pleje og vedligehold blandt
andet: fornyelse af udgåede flerårige planter, opretning
efter jordsætning, supplering af perlegrus og muld,
rensning og opretning af mindesten.
Det anbefales at aftalen løber i hele fredningsperioden.

For begge typer aftaler:
Kan der tilkøbes ekstra ydelser som granpyntning,
plantning af forårs- og sommerblomster mm.
Anlæg af gravsted, herunder rydning før og
reetablering efter en begravelse, er ikke omfattet af
aftalen, hverken før eller i aftalens løbetid.

8

Erhvervelse og fornyelse af gravsted
Henvendelse om erhvervelse af et gravsted og om
nedsættelse af kiste eller urne i nye såvel som bestående
gravsteder sker til graveren.
Erhvervelse er gratis for medlemmer af folkekirken med bopæl
i Snejbjerg Sogn samt øvrige med tilknytning til sognet. For
andre betales efter gældende takster.
Når et nyt gravsted tages i brug, udfærdiger graveren
et gravstedsbrev , hvori navnet på gravstedsejer og afdød(e)
påtegnes. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i
gravstedet foretages påtegning herom i gravstedsbrevet.
Fredningstiden er den tid, hvori en grav skal ligge urørt og er
for kister 30 år, (børn op til 10 års alderen 15 år) og for
urnegrave 15 år.
Gravstedet vil ikke blive sløjfet uden der først er taget kontakt
til de pårørende.
Anlæggelse af gravsted
Man må selv anlægge gravstedet efter anvisning fra graveren.
Der må ikke anvendes plastic eller lign. som underlag.
Indehaveren af gravstedsretten kan også efter aftale med
graveren overlade anlæggelsen af gravstedet til kirkegården.
Denne anlæggelse betales efter regning. Tilbud kan
indhentes.
Gravminder
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder,
beplantning eller andet på gravstederne forårsaget af
naturbegivenheder, hærværk eller vold. Det påhviler
således gravstedsindehaveren selv eventuelt at tegne
særskilt forsikring.
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Kombinations gravsteder

40% alm. Gravsted 60% plænegravsted
Der skal oprettes legat, svarende til fredningstid
Plæne – kistegrave / urnegrave med mindeplade

Ved begravelse i plænegrave henvises til særskilte regler
omkring størrelse på mindeplader mv. som udleveres af
graveren. Der må gerne arrangeres blomsterbuketter i den
dertil anbragte vase.
Der skal oprettes legat, svarende til fredningstid.
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Urnegrave i særlig indrettet afsnit

Gravstederne er beregnet til en eller flere urner.
Vedligeholdelsen påhviler gravstedsindehaver, men kan
overdrages helt eller delvis til kirkegården.
Der kan oprettes legat.
Ukendte grave for kister og urner

Kiste- og urnenedsættelse foretages efter en plan, som
kun er kendt af kirkegården. Buketter og lignende må kun
henlægges ved fællesmindesten.
Der skal oprettes legat, svarende til fredningstiden.
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Lapidarie

Når fredningstiden er udløbet, kan mindesten mod betaling
flyttes til lapidariet.
Gravstedet skal vedligeholdes til fredningstids udløb for at
mindesten kan flyttes til lapidariet
Perioden for hensættelse er maksimalt 10 år og kan ikke
forlænges.
Prisen pr. år svarer til vedligeholdelsesprisen for
urnegravsteder. Der skal betales forud, for både flytning og
renholdelse, i det valgte antal år.
Det påhviler ikke kirkegården at vedligeholde mindesten.
Med hensyn til forsikring mod hærværk mv. af mindesten
henvises til omtale heraf på side 7.
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