Kirke Saaby Kirkegård

Når man står midt i sorgen kan det være svært at skulle beslutte hvilken begravelsesform, man skal vælge. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at vælge en løsning,
som man ikke senere kommer til at fortryde.
På Kirke Saaby Kirkegård er der forskellige gravstedstyper:
gravstedet er et stykke jord, der er afgrænset med en hæk
plænegraven og blomsteranlægget har ingen afgrænsning til omgivende pladser
Det er gratis at erhverve en gravplads, hvis man er medlem af folkekirken og bosat i
kommunen.
GRAVSTED
Kistegravsted - fredningstid 30 år
Det traditionelle gravsted er med en, to eller flere grave, dette aftales med graveren.
Gravstedet er omkranset af hække og kan i øvrigt anlægges efter eget ønske med sten,
beplantning, blomster og andet i overensstemmelse med kirkegårdens vedtægter. Her
kan også nedsættes urner, og gravstedet er ideelt til familiegravsted.
Urnegravsted - fredningstid 10 år
I de fleste gravsteder er der plads til to urner. Gravstedet er omkranset af lave hække,
og der kan anbringes mindesten, anlægges blomsterbed og plantes små stedsegrønne
vækster afpasset efter den begrænsede plads på gravstedet.
Anlæg og vedligeholdelse
For såvel kiste- som urnegravsted gælder det, at ren- og vedligeholdelse er en pligt, der
påhviler indehaveren af gravstedet. Graveren yder gerne vejledning om anlæg af gravstedet.
Kirkegården kan mod betaling påtage sig såvel anlæg som ren- og vedligeholdelse,
granpyntning samt plantning af forårs- og sommerblomster. Det er muligt på én gang
at indbetale et beløb til dækning af udgifterne hertil i hele fredningsperioden.
PLÆNEGRAV
Urnegrav i græs med navnesten - fredningstid 10 år
Urnegraven er en meget enkel gravform med plads til to urner i græsanlæg uden beplantning. Gravmindet skal være en tildannet sten, som placeres i græsset. Der er særlige regler for gravmindets udseende og for henlæggelse af blomster og kranse; derfor
henvises til kirkegårdsvedtægtens tillæg.
Urnegrav i fælles græsanlæg
Dette er den anonyme form for urnegrav, og der er ingen markering af de enkelte grave.
Fællesgraven er en plæne, og blomster, kranse mv. må kun anbringes på kransepladsen.
Ren- og vedligeholdelse
Ren- og vedligeholdelse af urnegrave i græs varetages af kirkegården, og der indbetales på én gang et beløb til dækning heraf i hele fredningsperioden.

URNEGRAV I BLOMSTERANLÆG
Urnegrav i fælles blomsteranlæg med mindesten - fredningstid 10 år
Disse gravsteder har plads til to urner, og der er ingen afgrænsning af de enkelte gravsteder. I kirkegårdens valg af planter er der tilstræbt blomstringsperiode over hele sæsonen. Der er tilknyttet ét obligatorisk gravminde til gravstedet, og der må ikke opstilles andre gravminder.
Der er særlige regler for henlæggelse af blomster og kranse; derfor henvises til kirkegårdsvedtægtens tillæg.
Ren- og vedligeholdelse
Ren- og vedligeholdelse af urnegravsteder i fælles blomsteranlæg varetages af kirkegården, og der indbetales på én gang et beløb til dækning heraf i hele fredningsperioden.

Urnenedsættelse
Når urnen er klar til at
blive sat ned, træffes aftale med graveren, hvis
man ønsker at overvære
nedsættelsen.
Der er dog ikke mulighed
for at deltage ved nedsættelse i urnefællesgraven,
men de pårørende bliver
informeret, når urnen er
nedsat.

For alle gravstedstyper, undtagen urnefællesgraven, gælder:
• at de kan fornys, når de udløber
• at ægtefælle og andre pårørende også kan begraves i gravstedet
• at familien kan overvære nedsættelsen af kisten og urnen
Denne vejledning er ikke udtømmende; derfor henvises til kirkegårdsvedtægten
med tillæg og til gældende takster, som kan ses på kirkens hjemmeside.
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