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Valg af gravsted:

Gravstedstyper

Når man skal vælge et gravsted, kontaktes graveren, og man får forevist de mulige gravsteder. Har man et familiegravsted i forvejen, er telefonisk henvendelse
tilstrækkeligt.
Når man har valgt gravstedet, er man
forpligtet til at vedligeholde stedet i lignende stand som kirkegården i øvrigt.
Dette gælder i 25 år for kistegravplads og
i 15 år for urnegravplads.

Enkelt eller familiegravsted med
plads til kistebegravelse

Når man skal vælge gravsted første gang,
skal man overveje om det skal være
et familiegravsted med plads til flere,
eller der skal være tale om
et enkelt gravsted.

Urnegravsted:

På et urnegravsted er der plads til en sten
og nogle få planter.

Urnegravsted i græs:

Ved et urnegravsted i græs er der beregnet plads til en plade.

Anonymt gravsted:

Her er der tale om et stort fælles gravsted.

Begravelse/Bisættelse:

Det er gratis, for medlemmer af folkekirken, at blive bisat eller begravet.

Pyntning af kirken:

Kirken sørger for blomster på alteret til
begravelsen.
Ønsker man blomster ved bænkene, er
man velkommen til selv at arrangere dette. Graveren gør det også gerne mod betaling. Graveren kontaktes med hensyn til
vaser ved bænkene.

Efter begravelsen:

Graveren lægger blomster og kranse ud
på gravstedet, og kan - hvis det ønskes tage kortene af.
Ønsker man, at graveren skal fjerne de
visne blomster og kranse, aftales det med
denne.

Gravsten:

Når man skal vælge en gravsten, kan
man kontakte en stenhugger. Graveren
kan evt. tages med på råd.
Står der i forvejen en sten på gravstedet, vil den af hensyn til gravkastningen
blive flyttet. Man bedes få en stenhugger til at afhente stenen før eller umiddelbart efter begravelsen/bisættelsen
vedrørende indskrift.
Er der tale om et nyt gravsted anbefales
det, af hensyn til sætningen af gravstedet, at vente et par måneder, inden der
kommer sten på.

Anlæggelse af gravsted:

Afhængig af årstiden anbefales det, at
der går et par måneder inden gravstedet anlægges. Kontakt graveren, hvis
denne skal udføre arbejdet.
Der betales for planter, grus/bark, sten,
fliser og arbejdsløn. Har man i forvejen
et ”legatgravsted” (se senere) vil de
eksisterende planter blive genetableret
uden beregning.

Pasning/vedligeholdelse af gravsted:

Hvis man ønsker, at kirken (graveren)
står for pasningen af gravstedet, kan
man vælge mellem:

a) 25-årig legataftale:

Ud over almindelig renholdelse og beskæring omfatter aftalen også udskiftning af forvoksede eller udgåede planter, pålægning af grus, opretning af
gravsten m.m.. For et merbeløb kan
vælges plantning af sommerblomster og
granpyntning til jul. ”Legatbreve” tegnes af kirkeværgen.

b) Betaling for et år
ad gangen:

Træffes denne aftale, kan den omfatte
enten renholdelse af gravstedet alene
eller med blomster og granpyntning.
Udskiftning af planter og grus kan ske
efter regning. Denne ordning aftales
med graveren, som sender en regning normalt én gang om året. Taksterne
følger de til enhver tid gældende takster
fra Skjern Provsti.

Reservering af gravplads: Graveren betales for ren- og vedligehold, så det fremgår, at pladsen er reserveret.

PRISER 2017
1 kistegravplads i 25 år
Vedligehold ............................................................20450,00 kr.
Forårs- og sommerblomster .....................................7175,00 kr.
Grandækning ..........................................................14325,00 kr.
2 kistegravpladser i 25 år
Vedligehold ............................................................30675,00 kr.
Forårs- og sommerblomster......................................8700,00 kr.
Grandækning ..........................................................17900,00 kr.
2 kistegravpladser i 1 år efter legat udløbet
Vedligehold ...........................................................1227,00 kr.
Forårs- og sommerblomster......................................Efter regning
Grandækning .........................................................716,00 kr.
1 urnegravplads i 15 år
Vedligehold ............................................................7155,00 kr.
Forårs- og sommerblomster......................................2565,00 kr.
Grandækning ..........................................................6150,00 kr.
Fredningstiden for kistegravpladser er 25 år
og for urnegravpladser 15 år
Urnegravplads i græs
Plade i græs ...........................................................4095,00 kr.
Anonymt gravsted (fællesgravsted)
Urnegravplads ........................................................2565,00 kr.
Kistegravplads ........................................................8200,00 kr.
Urnenedsættelse fredage efter kl. 12.00
samt lørdage

982,00 kr.

Arbejde udført på regning ....................................410,00 kr./time

Præst

Bodil Toftdahl

20878367

Graver

Iver Sørensen

21681965

Kirkeværge

Gravers Kjærgaard

40747391

Menighedsrådsformand

Else Pedersen

97384373
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