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Vejledning ved oprettelse af gravsted på Horne Kirkegård: 

Når der oprettes et gravsted, bliver man gravstedsejer med de heraf følgende forpligtelser. 

Med få undtagelser udstedes der ved oprettelsen et gravstedsbrev, som tilgår gravstedsejer. 

Det er muligt at være fælles gravstedsejer, evt. med søskende, men gerne kun en debitor, som er modtager 

af faktura fra kirkegården. 

 

Kistegravplads: 

Gravstedsejer udvælger et gravsted sammen med graveren. 

Graveren lægger gran på gravstedet umiddelbart efter gravkastning.  Når tid er, plantes der hæk, og 

gravsten anbringes efter aftale med gravstedsejer. 

På et kistegravsted er det muligt at nedsætte urner, før fredningstiden på kisten er udløbet. 

Det påhviler gravstedsejer at sørge for køb af gravsten og etablere gravstedets beplantning. 

Graveren rådgiver gerne og kan også udføre arbejdet mod betaling. 

Gravstedsejer kan derefter selv vedligeholde gravstedet eller aftale med graveren om vedligeholdelse, 

blomster og grandækning. 

Der er to måder at gøre det på: 

 Med en årlig faktura fra kirkegården, hvorpå der redegøres for årets arbejde på gravstedet. 

 Der kan oprettes en aftale for hele fredningstiden (25 år), som betales i forbindelse med oprettelse. 

Ved denne type aftale, genplantes gravstedet, hvis beplantning går ud, mistrives eller vokser sig 

for stort. Og man er sikret mod prisstigning i perioden. 

 

Kistegravplads på fællesplæne. (anonym gravplads): 

Kirkegården følger en numerisk orden på denne type gravplads, så derfor er det ikke muligt for 

gravstedsejer at udvælge gravpladsen. 

Efter gravkastning dækkes med gran, og når tid er, genetableres plænen. Derefter frabedes det at lægge 

blomster på plænen. Blomster kan anbringes ved stenen foran plænen. 

Der udstedes ikke gravstedsbrev til pårørende. 

Ved denne type gravplads skal der oprettes en vedligeholdelsesaftale på hele fredningstiden (25 år), og 

denne betales ved oprettelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hornekirkegaard7763@gmail.com


 

Graver   

Bjarne Grønbæk 

Søren Lundsvej 40, Horne 

5600 Faaborg 

       Tlf. : 52241960       

 hornekirkegaard7763@gmail.com 

mandag fri 
 
 

 

 

       Horne Kirkegård 
Fyens Rundkirke, Horne 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

Vejledning ved urnegrav: 

Graveren opfordrer til, at man giver sig tid til at vælge den rette form for gravplads, da det vil give større 

mulighed for at sætte et personligt præg på gravstedet. 

Urnen står trygt i kapellet imens.  

 

Urnegravplads: 

Gravstedsejer udvælger et gravsted sammen med graveren. 

Det påhviler gravstedsejer at sørge for køb af gravsten og etablere gravstedets beplantning. Graveren 

rådgiver gerne herom og kan også tilbyde udførelsen af arbejdet mod betaling. 

Man kan nedsætte fire urner på et gravsted. 

Gravstedsejer kan derefter selv vedligeholde gravstedet eller aftale med graveren om vedligeholdelse, 

blomster og grandækning. 

Der er to måder at gøre det på: 

 Med en årlig faktura fra kirkegården, hvorpå der redegøres for årets arbejde på gravstedet. 

 Der kan oprettes en aftale for hele fredningstiden (10 år), som betales i forbindelse med oprettelse. 

Ved denne type aftale genplantes gravstedet, hvis beplantning går ud, mistrives eller vokser sig for 

stort. Og man er sikret mod prisstigning i perioden. 

 

Urnegravplads på pladeplæne: 

Kirkegården følger en numerisk orden på denne type gravplads, så derfor er det ikke muligt for 

gravstedsejer at udvælge gravpladsen. 

På Horne Kirkegård har vi valgt at lægge navnepladen i perlesten i stedet for græs. Det øger muligheden 

for at sætte en blomst eller anden form for gravpynt. Man kan nedsætte fire urner på et gravsted. 

Der skal oprettes en vedligeholdelsesaftale på hele fredningstiden (10 år), og denne betales ved 

oprettelse. 

 

Urnegravplads på fællesplæne (anonym gravplads): 

Kirkegården følger en numerisk orden på denne type gravplads, så derfor er det ikke muligt for 

gravstedsejer at udvælge gravpladsen. 

Der udstedes ikke gravstedsbrev på denne type gravplads. 

Pårørende er velkomne til at deltage i urnenedsættelsen. 

Der skal oprettes en vedligeholdelsesaftale for hele fredningstiden (10 år), og denne betales ved 

oprettelse. 

 

 

 

Priser fastsættes af provstiet. 

Kontakt gerne graveren for mere information.  
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