Agerbæk Kirkegård 2021
Hvordan finder jeg oplysninger om min kirkegård?
Reglerne for udsmykning og beplantning af gravsteder m.m. kan være forskellige fra kirkegård til kirkegård.
Der er også forskel på, hvad der er tilladt på forskellige afdelinger på kirkegården. Det er derfor en god idé spørge på kirkegården, før man vælger et bestemt gravsted.
Vedligeholdelse
Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan de pårørende vælge selv at gøre, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted. Mange vælger imidlertid at
indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.
Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele brugs- eller fredningsperioden. (Udvidet pleje og vedligeholdelse)
Der kan også løbende træffes aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Hvis det sker, vil kirkegården normalt opkræve betalingen en gang årligt. (Pleje og vedligeholdelse)
Hvis begravelsen sker i et fælles gravsted og park området, er det obligatorisk, at der skal betales for vedligeholdelse med et engangsbeløb, som dækker hele
fredningsperioden. Ved begravelse i et park området, er der begrænsede muligheder for valg af individuelt gravminde.
(se uddrag af vedtægterne)
Vedr. erhvervelse af gravsted.
Erhvervelsen af gravstedet sker i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. For medlemmer af folkekirken er erhvervelsen gratis.
Gravstedet udtages sammen med kirkegårdspersonalet. Efter begravelsen/bisættelsen bliver visne blomster fjernet kirkegårdspersonalet,
(dog tidligst en uge efter begravelsen/bisættelsen har fundet sted.)
Urnenedsættelse:
1-2 uger efter bisættelsen modtager kirken urnen. De pårørende kontaktes ang. urnenedsættelsen. Urnenedsættelsen foregår så vidt muligt inden for normale arbejdstid.
Der foretages ingen kirkelige handling i forbindelse med urnenedsættelsen. Vi ringer gerne med kirkeklokken under nedsættelsen, hvis dette ønskes.
Gravstedsbrev og gravstedsaftale udfærdiges, ifølge aftale med familien, umiddelbart efter begravelsen/bisættelsen.
Fredningsperioden er for kistegrav:
Barn fra 0 år til 1år: 10 års fredning
Barn fra 1 år til 10 år: 20 års fredning
Barn over 10 år og voksne: 30 års fredning.
Fornyelse af gravstedet kan ske for en ny periode (dog mindst 5 år)

Fredningsperiode for urnegrav:
Barn fra 0 år til 10 år: 10 års fredning.
Barn over 10 år og voksne: 20 års fredning:
Fornyelse af gravstedet kan ske for en ny periode (dog mindst 5 år)

Erhvervelse af gravsteder og begravelsesomkostninger er momsfri
Erhvervelse og Fornyelse
Medlem
Kistegravplads pr. gravplads pr. år i brugsperioden 0,00 kr.
Urnegravplads pr. år i brugsperioden
0,00 kr.

Ikke medlem
523,94 kr. (pr. år)
207,00 kr. (pr. år)

Gravning, tilkastning og planering af grav mm.
Kistegrav
Urnegrav
Benyttelse af kirkens kapel

Medlem
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Ikke medlem
5.474,53 kr.
507,82 kr.
1.347,56 kr.

Betaling for lørdagsbegravelse
Kistebegravelse
Urnenedsættelse

Medlemmer
2.031,29 kr.
507,82 kr.

Ikke medlemmer
0,00 kr.
0,00 kr.

For 30 år: 15.718,20 kr.
For 20 år: 4.140,00 kr.

Uddrag af vedtægter for Agerbæk Kirkegård
På Agerbæk Kirkegård skal alle kiste-gravpladser vende øst/vest.
Der må ikke lægges plastik blomster på gravstederne og anden form for kunststof bør undgås.
Hvis en gravsted ønskes sløjfet inden frednings tidens udløb, skal gravminderne fjernes.
Urnegravplads.
Arealet for urnegravpladsen ligger i en græsbræmme på kirkegårdens nord side.
Gravstørrelsen er 110 x 110 cm.
Der må kun opsættes mindesten i form af ikke poleret natursten, og max. højde og bredde 50 x 60 cm.
Beplantningen skal være mini planter, og max. 3-4 stk. + 1 blomst og buketter.
Årlig regning (incl. moms)
Legataftale pr. år (incl. moms)
Urnegravsted pleje og vedligehold
528,14 kr.
595,22 kr.
Grandækning
313,02 kr.
313,02 kr.
Forårs/sommerbl.(5X2)
240,30 kr.
240,30 kr.
Gravpladser med plader i plænen.
Arealet for urne gravpladser i plænen ligger i kirkegårdens vest side. Urnegravstørrelsen er 140 x 120 cm.
Der kan max. nedsættes 3 urne i hvert gravsted.
Der må kun lægges mindesten i form af brændt eller mat slebet sten. Stenen skal være 40 cm. dyb og 60 cm. bred. Bogstaverne skal være hugget ind i stenen.
Der må kun sættes blomster i den dertil indrettet plads ved mindepladen. Blomster derudover bliver ved græsklipning fjernet.
Gravstedet er legat gravsted, hvor der indbetales et samlet beløb for pleje og vedligehold, i henhold til godkendt takster, for hele frednings perioden.
Legataftale pr. år (incl. moms)
Urnegravsted med plade i plænen
264,08 kr.
1 kisteplads med plade i plænen
369,71 kr.
2 kistepladser med plade i plænen
528,14 kr.

Vedr. gravsted i den store plæne.
Der må kun opsættes mindesten i form af ikke poleret natursten, og max højde og bredde 60 x 80 cm.
Der må plantes 2 x sommerblomster. Der må lægges vinterdekoration. Fra år 2002 må der, ved ny etableret gravsteder, kun opsættes 1 gravminde.
Gravstedet er legat gravsted, hvor der indbetales et samlet beløb for pleje og vedligehold, i henhold til godkendt takster, for hele frednings perioden.
Årlig regning (incl. moms)
Legataftale pr. år (incl. moms)
1 kisteplads vedligehold
892,83 kr.
1 kisteplads grandækning
469,53 kr.
469,53 kr.
Forårs/sommerblomster.(5 stk. x 2)
240,30 kr.
240,30 kr.
2 kistepladser vedligehold
2 kistepladser grandækning
Forårs/sommerblomster.(7 stk. x 2)

597,93 kr.
346,99 kr.

1.148,93 kr.
597,93 kr.
346,99 kr.

Gravsted med bunddække.
Der kan opsættes mindesten, i bunddækket, i form af natursten, dog max højde og bredde 80 x 80 cm.
Evt. bagstøttesten skal være i samme granit som mindestenen
Der kan til blomster- og vinterbuket nedgraves en granitvase ved mindestenen
Anden udsmykning er ikke tilladt.
Gravstedet er legat gravsted, hvor der indbetales et samlet beløb for pleje og vedligehold for hele frednings perioden.
Legataftale pr. år (incl. moms)
Urnegravsted med plads til 2 urner
264,08 kr.
1 kisteplads
369,71 kr.
2 kistepladser
528,14 kr.
Vedtægter for plænegravsted med fælles mindesten med mindeplade
Selve graven i græstæppet markeres ikke. Pårørende kan være med til nedsættelsen.
Der kan udlægges plads til ægtefælle eller andre, der ønsker at begraves sammen.
Plade med plads til 1 navn: 60 mm x 120 mm.
Plade med plads til 2 navne: 80 mm x 120 mm
Ved alle nedsættelser skal afdødes navn opsættes på mindestenene.
Blomster kranse og lignende anbringes på stenbelægningen mellem mindestenene.
Der kan ikke opsættes potter, skåle, krukker, kurve spande eller lignende. Yderligere udsmykning kan ikke finde sted.
Taksten for et gravsted i denne afdeling er pr. nedsættelse.
Gravstedet er legat gravsted, hvor der indbetales et samlet beløb for pleje og vedligehold, i henhold til godkendt takster, for hele frednings perioden.
Pladen og inskriptionen er inkl. i den samlede pris.
Legataftale pr. år (incl. moms)
Urnegravsted (prisen er pr. nedsættelse)
328,23 kr.
Kisteplads (prisen er pr. nedsættelse)
357,38 kr.
Vedtægter for plænegravsted med fælles mindesten (anonym gravsted)
Urne nedsættelse i fællesplænen sker alene af Kirkebetjeningen.
Taksten for et gravsted i denne afdeling er pr. nedsættelse.
Gravstedet er legat gravsted, hvor der indbetales et samlet beløb for pleje og vedligehold, for hele frednings perioden.
Legataftale pr. år (incl. moms)
Urnegravsted i fællesplænen
126,75 kr.
Kistegravsted i fællesplænen
211,26 kr.
Pleje og vedligeholdelse
Følgende opgaver er omfattet af årlig aftale om pleje og vedligeholdelse af gravsted:
Renholdelse, opretning efter jordsætning, grus, rensning og opretning af gravmider, beskæring, gødning, vanding (ikke 1 årige planter) og fjernelse af visne buketter.
Følgende opgaver kan tilkøbes efter regning:
Fornyelse af udgået/forvokset planter, rydning/omlægning ved begravelser, omlægning af gravstedet og rydning ved udløb af fredningstiden.
Udvidet pleje og vedligeholdelse
Følgende opgaver er omfattet af legat aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse af gravsted:
Renholdelse, fornyelse af udgået/forvokset planter (dog normalt ikke mere end 2 gange i en fredningsperiode og ikke 1-årige planter), opretning efter jordsætning, grus,
rensning og opretning af gravmider, beskæring, gødning, vanding (ikke 1 årige planter) og fjernelse af visne buketter mv. og rydning ved udløb af fredningstiden
Følgende opgaver kan tilkøbes efter regning:
Rydning og omlægning ved begravelse og omlægning af gravstedet.
Pleje og vedligeholdelse:

Årlig regning incl. moms

Legataftale pr. år incl. moms

1 kisteplads vedligehold
1 kisteplads grandækning
Forårs/sommerblomster (5 stk. x 2)

792,22 kr.
469,53 kr.
247,85 kr.

892,83 kr.
469,53 kr.
240,30 kr.

2 kistepladser vedligehold
2 kistepladser grandækning
Forårs/sommerblomster (7 stk. x 2)

1.056,29 kr.
626,04 kr.
336,42 kr.

1.190,44 kr.
626,04 kr.
336,42 kr.

Timeløn
Ved opgaver udført efter regning, beregnes en timeløn på 423,18 kr. incl. moms
Yderlige oplysninger, erhvervelse og fornyelse af gravsteder, samt vedligeholdelsesaftaler kan ske ved henvendelse på kirkegården eller:
www.agerbaekkirke.dk
E-mail: agerbaekkirke@gmail.com
tlf.: 75196543
Med venlig hilsen
Graver Kim Schmidt, Agerbæk Kirke

