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Brande – Uhre – Skærlund
kirkegårde

Erhvervelse af gravsted

Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund
kirkegårde.
Kirkeskatten betaler gravstedserhvervelse for
folkekirkemedlemmer.
Ikke medlemmer af folkekirken skal betale:
For kistegravsteder - 20 år, pr. gravplads: ................. 16.733,00 kr.
For urnegravsteder - 10 år, pr. gravplads: ................... 3.189,00 kr.

Gravkastning
Kirkeskatten betaler gravkastning for folkekirkemedlemmer, også om
lørdagen.
Ikke medlemmer af folkekirken skal betale for:
Gravkastning om lørdagen af en kistegrav: ................. 5.561, - kr.
Urnenedsættelse om lørdagen: ................................... 1.854, - kr.
Urnenedsættelse kan aftales mandag-torsdag kl. 8-14 og fredag kl. 8-13. Eller 1.
lørdag i måneden mellem kl. 9 -11, dog ikke på helligdage.
Gravkastning af en kistegrav:........................................4.078, - kr.
Gravkastning af en urnegrav: ......................................... 742, - kr.
Leje af kirke eller kapel inkl. kirketjener/graver: ......... 2.225, - kr.
Deltagelse af organist eller kirkesanger, pr. person: ...... 742, - kr.

Rydning og pyntning af gravsted

Inden begravelsen skal gravstedet evt. ryddes for planter og gravsten.
Der betales for medgået tid til dette.
Pr. time: .......................................................................... 464, - kr.
Granpyntning af graven efter begravelse i vinterperioden kan bestilles. Der
afregnes efter medgået tid og materialer til dette.
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Forlængelse af gravstedsretten
Udover fredningstiden koster 371 kr. uanset medlemsskabsstatus.

Vedligeholdelsesaftaler på åremål
Græsplæner og afd. E
Det er obligatorisk at tegne vedligeholdelsesaftale på grave i
græsplænerne, samt afdeling E på Østre kirkegård.
Vedligeholdelsesaftalen omfatter græsklipning og fjernelse af buketter
hver onsdag i vækstsæsonen.
Vinterkranse fjernes normalt inden påske.
Der trimmes/kantskæres ved gravstenen 1-2 gange årligt. Graven
oprettes efter jordsætning.
Græsplæne, 1 kistegrav - 20 år. ..................................14.367 kr.
Græsplæne, 1 kistegrav - forlængelse 10 år..................7.184 kr.
Græsplæne, 1 kistegrav - forlængelse 5 år .................. 3.592 kr.
Græsplæne, 2 kistegrave - 20 .....................................19.358 kr.
Græsplæne, 1urnegrav -10 år: .....................................6.115 kr.
Græsplæne, 1urnegrav - forlængelse 5 ........................3.058 kr.
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Vedligeholdelsesaftaler på åremål
Heden - Fællesplænen - Skoven
Det er obligatorisk at tegne vedligeholdelsesaftale for grave i Heden,
Fællesplænen og Skoven.
Vedligeholdelsesaftalen omfatter for Hedens vedkommende, lugning af
ukrudt, lyngpleje, opretning efter jordsætning. Opretning og vask af
gravminde 1 gang årligt. Buketter fjernes hver onsdag.
Vedligeholdelsesaftalen omfatter for Fællesplænens vedkommende,
græsklipning og opretning af grav efter jordsætning.
Buketter fjernes fra korset ca. 1 gang i ugen i vækstsæsonen. Kranse mm.
fjernes normalt inden påske.
Vedligeholdelsesaftale for Skoven omfatter: fjernelse af buketter &
vinterpynt. vask og opretning af eventuelt gravminde en gang årligt.
Slåning af brændenælder, hæg, pileurt eller andet stort ukrudt. Fjernelse af
store nedfaldne grene.
Fællesplæne eller Heden, 1 kistegrav - 20 år

11.598 kr.

Fællesplæne eller Heden, 2 kistegrave - 20 år

15.870 kr.

Fællesplæne eller Heden, 1 kistegrav, forlængelse 5 år

2.900 kr.

Fællesplæne, Hede el. Skov, 1 urnegravsted - 10 år

3.483 kr.

Fællesplæne, Hede el. Skov, 1 urnegravsted - forlængelse 5 år

1.742 kr.
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Vedligeholdelsesaftaler på åremål
Traditionelle og Halvt-traditionelle gravsteder
Der kan tegnes vedligeholdelsesaftaler på åremål for følgende gravsteder:
Traditionelle kistegravsteder:
5 år:
10 år:
20 år:
1 plads:.................

4.634 kr.

9.268 kr.

18.535 kr.

2 pladser:.............

6.951 kr.

13.901 kr.

27.802 kr.

3 pladser:.............

8.616 kr.

17.232 kr.

34.464 kr.

Halvt-traditionelt gravsted, 1 plads - 20 år

16.451 kr.

Halvt-traditionelt gravsted, 2 pladser - 20 år

23.580 kr.

Urnegravsted (afd. D på Østre og Vestre), 1 plads - 10 år

7.965 kr.

Urnegravsted (afd. D på Østre og Vestre), 1 plads - 5 år

3.983 kr.

Vedligeholdelsesaftalen omfatter renholdelse af gravstedet og fjernelse
af buketter/kranse ca. hver 14. dag, fornyelse af udgåede eller forvoksede
planter (dog ikke 1-årige), opretning efter jordsætning, pålægning af ral,
vask og opretning af gravminde 1 gang årligt.
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Renholdelsesaftaler
Der kan tegnes renholdelsesaftaler, som betales en gang årligt.
Renholdelsesaftalen omfatter renholdelse af gravstedet for ukrudt og
fjernelse af buketter/kranse ca. hver 14. dag, og vask af gravstenen en
gang årligt.
Yderligere arbejde udover dette, f.eks. beskæring, pålægning af ral m.m.,
betales særskilt efter regning.
Årlig indbetaling for renholdelse af traditionelle kistegravsteder:
1 plads: ........................................................................... 927 kr.
2 pladser: ..................................................................... 1.391 kr.
3 pladser: ..................................................................... 1.724 kr.
4 pladser: ..................................................................... 2.021 kr.
Årlig indbetaling for halvt-traditionelt gravsted:
1 plads:............................................................................ 823 kr.
Årlig indbetaling for urnegravsted (afd. D på Østre og Vestre):
1 plads:............................................................................ 797 kr.

Opbevaring af mindesten

Mindesten kan opbevares på kirkegården efter nærmere aftale.
Dette koster pr. 20-årig periode - pr. sten..............................2.500 kr.

Reservation af gravsteder

Der kan reserveres gravsteder på alle 5 kirkegårde.
Der skal tegnes 5-årig vedligeholdelsesaftale på gravstedet, der reserveres, og
der skal betales et gebyr på:..............................371 kr.
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Sæsonpyntning

Der kan tegnes aftaler om pyntning med forårs-, sommerblomster og/eller gran
for et eller flere år ad gangen. Gran lægges på i perioden fra oktober-december,
og tages af i foråret, normalt inden påske. Nedenfor er vores prisliste på
forskellige typer granpyntning. Alle priser er inkl. moms og aftagning af gran til
foråret.

Fotoet viser ½ meter granpude ved
en lille sten: 200 kr.

Fotoet viser en knap: 200 kr.

Fotoet viser et lille hjerte: 390 kr.

Fotoet viser et stort hjerte i
nobilisgran: 700 kr. Et tilsvarende i
nordmannsgran koster 600 kr.

Fotoet viser en rund pude: 390 kr.

Fotoet viser en halvmåne: 390 kr.
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Fotoet viser en stor gran
dekoration: 627 kr.

Fotoet viser et gravsted pyntet med 2
stk. granpuder af hver ½ m og 1 stk.
granknap. Samlet pris 600,- kr.

Andre ydelser
F.eks.:
Ny anlæg af gravsted
Renovering af gravsted
Plantning af forårsblomster
Plantning af sommerblomster
Lægning af løg
Placering af buketter, kranse eller juletulipaner til mærkedage
Beskæring af buske
Udlægning af ral
eller andre ønsker
Kontakt gerne kirkegårdskontoret for yderligere information
og få et uforpligtigende tilbud.
Alle momspligtige priser i denne folder er inkl. moms.

Adresse:

Brande kirkegårdskontor
Storegade 10 b, 7330 Brande.
Tlf.: 23 71 53 17
brandekirkegaarde@mail.dk
www.brandekirke.dk
Følg os på facebook
Kirkegårdskontoret er åbent mandag - fredag fra kl. 9.00 - 11.00.
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