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I denne vejledning kan du læse om de forskellige gravsteds- og anlægstyper, der findes på 

Flødstrup og Ullerslev kirkegårde, samt de gældende regler for de forskellige 

gravstedstyper. Disse regler er vedtaget af Menighedsrådet og gælder af hensyn til 

nabogravstederne og for at bevare et smukt helhedsindtryk af kirkegårdene. 

 

Gravstedstyper 

På Flødstrup kirkegård er der tre gravstedstyper: 

1. Traditionelle kistegravsteder med hæk 

2. Urnegravsteder i græs med plade 

3. Anonyme urnegravsteder i græs 

 

På Ullerslev kirkegård er der fire gravstedstyper: 

1. Traditionelle kistegravsteder med hæk 

2. Traditionelle urnegravsteder med hæk 

3. Urnegravsteder i græs med plade 

4. Anonyme urnegravsteder i græs 

 

De forskellige gravstedstyper beskrives nærmere nedenfor. 
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Traditionelle kistegravsteder med hæk 

 

 

Traditionelle kistegravsteder findes både på Flødstrup kirkegård og på Ullerslev kirkegård. 

Gravstederne fås fra en plads og op til seks pladser. Alle disse gravsteder har Thuja hæk. 
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Traditionelle urnegravsteder med hæk

 

 

Traditionelle urnegravsteder findes kun på Ullerslev kirkegård. Omkring disse gravsteder er 

der Thuja hæk. Inden for disse afgrænsninger (1x1 meter) kan der nedsættes op til fire 

urner i hvert gravsted. 
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Urnegravsteder i græs 

 
 

Disse gravsteder er anlagt i plænen uden nogen form for beplantning. Gravstedet markeres 

med en mindeplade, der max må være 40 x 60 cm. Der kan i et urnegravsted nedsættes op 

til to urner. Til hver mindeplade skal der være en stål- vase, som bliver nedgravet i jorden, 

og der kan sættes blomsterbuketter i denne. Renholdelse foretages af graveren. Denne 

gravstedsform findes både på Flødstrup kirkegård og på Ullerslev kirkegård. 
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Anonyme urnegravsteder i plæne 

 
 

På et anonymt gravsted (de ukendtes grav) opsættes der ikke en mindeplade. 

Buketter og blomster kan nedlægges ved fællesstenen. 
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ALMINDELIG ORIENTERING 

Før højtideligheden 

Før begravelsen eller bisættelsen træffer de pårørende aftale med graveren om valg af 

gravsted og eventuel pyntning af kirken.  

Efter højtideligheden 

Efter højtideligheden lægger graveren kranse og blomster ud på gravstedet. Medmindre 

andet aftales, fjerner graveren kranse og blomster, når de er ved at visne. Bånd gemmes til 

pårørende.  

Gravstedsejer 

Indehaveren til gravstedet vil få tilsendt et dokument (gravstedsbrev). 

Fredningstid 

Fredningstiden er den periode, hvor et gravsted ikke kan nedlægges. Fredningstiden er 

afhængig af jordbundsforholdene på den enkelte kirkegård. For Flødstrup henholdsvis 

Ullerslev kirkegårde gælder følgende: 

Flødstrup kirkegård: For kister 30 år, for urner 10 år 

Ullerslev kirkegård: For kister 20 år, for urner 10 år 

For egetræskister er fredningstiden 50 år. 

Urner 

Urner kan som regel nedsættes i alle kistegravsteder.      
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Anlæg og vedligeholdelse af gravsteder 

Gravstedsejeren sørger for gravstedets anlæg samt ren- og vedligeholdelse i hele 

fredningstiden. 

Der kan dog træffes aftale med graveren om, at arbejdet mod betaling udføres af 

kirkegårdspersonalet. Dette gælder også plantning af blomster, pålægning af vinterkranse 

samt grandækning. Man henvender sig til graveren med henblik på at aftale nærmere om 

udførelse af det konkrete arbejde. 

Priser kan oplyses ved at rette henvendelse til graveren. 

Gravminder 

Granitsten, natursten, tilhuggede og bearbejdede sten eller kors kan opstilles som minde 

og markering af gravstedet. Formen skal være enkel og må ikke være skæmmende eller 

upassende for kirken eller kirkegården. Gravmindernes opstilling må indordnes under den 

lokale tradition. 

Mindeplader 

En mindeplade af granit kan nedlægges til markering af et gravsted. Mindepladen skal have 

en størrelse på 40 x 60 cm. Den nedgraves i terrænniveau. Mindepladen indkøbes af ejeren 

selv, men skal nedgraves af graveren. Til gravstedet graves der en vendbar vase ned, hvori 

der kan sættes blomster. 

Gias aftaler 

Gravstedsejeren kan indgå aftale med graveren om anlæg og vedligeholdelse af 

gravstedet. Aftalen gælder for en periode på minimum 5 år.  

Betaling herfor foretages via GIAS (GravstedsIndbetalings- og AdministrationsSystem), som 

er et centralt system, der styrer oprettelse og afregning af gravstedernes flerårige tilbud 

om vedligeholdelse. 
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GiasCentret er betalingscenter for alle kirkegårdene i landet og administreres af Aarhus 

Stift og Viborg Stift i fællesskab. 

Éngangsbetaling for gravsteder i plæne 

For gravsteder med mindeplade i plænen samt anonyme urnegravsteder i plænen betales 

der et engangsbeløb for fredningstiden. Priser kan oplyses ved at rette henvendelse til 

graveren. 

Gravstedshække 

Etablering, vedligeholdelse og klipning af alle gravstedshække udføres af graveren. Når 

man anskaffer sig et gravsted med hæk omkring, skal man betale en obligatorisk ydelse i 

det antal år, gravstedet eksisterer.       

Prisliste  

Ved henvendelse til graveren oplyses priserne for de forskellige ydelser. 

 

Kontaktoplysninger: 

Flødstrup kirkes graverkontor 

Kertemindevej 26  

5540 Ullerslev 

Graver Klaus Christiansen 

Tlf. 40850500  

Træffes tirsdag – fredag kl. 7-16 

 


