Erhvervelse af gravsted

Anlæg af gravstedet

Gravstedet udvælges i samarbejde med graveren eller kirkeværgen.
Erhvervelsen er gratis for medlemmer af folkekirken med tilknytning til Rolfsted
sogn. Når et nyt gravsted tages i brug udfærdiges der et gravstedsbrev, hvori
anføres navnet på den der har brugsretten (gravstedsretten) til gravstedet i
fredningsperioden.
Ikke medlemmer af folkekirken betaler efter gældende takst.

Man kan selv anlægge gravstedet efter anvisning fra graveren. Indehaveren af
gravstedsretten kan også efter aftale med graveren overlade anlæg af gravstedet
til kirkegården. Dette anlæg betales efter regning. Tilbud kan indhentes.

Gravstedsformer
Kistegravsted
Kan passes af de pårørende eller af kirkegården mod betaling, enten årlig betaling
eller tegning af legat. På skovkirkegården skal der tegnes legat – 30 år (se pris på
takstbladet). Der kan nedsættes urner i en kistegrav.

Urnegravsted med anlæg
Kan passes af de pårørende eller af kirkegården mod betaling, enten årlig betaling
eller tegning af legat. I gravstedet kan der kun nedsættes urner.

Plade i plæne eller gravsten i bevoksning (skovkirkegården)
I plænen og ved gravsten i bevoksning kan der kun nedsættes urner.
Mindesten i plænen skal have størrelse 40cm/h x 60cm/br.
Ved plænestenene stilles blomster i de nedgravede vaser.
Der skal tegnes legat for hele fredningsperioden - 15 år (se pris på takstbladet)

Fællesplæne (anonyme)
Blomster og kranse må ikke lægges på plænen men placeres ved mindestenen

Fredningsperioder
På Rolfsted kirkegård er fredningstiden for en kistegrav 30 år og for en urnegrav
15 år. Gravstedsretten kan forlænges – minimum 5 år. Dette gælder dog ikke for
anonyme i fællesplæne

Gravstedets vedligehold
Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for renholdelse af
gravstedet, enten ved selv at renholde gravstedet eller ved at overlade
renholdelsen til kirkegården. Der kan endvidere aftales grandækning, udplantning
af forårs- sommerblomster. Der udfærdiges aftalekontrakt for disse arbejder og
der udsendes regning en gang årligt efter gældende takster.
Såfremt gravstedet ikke renholdes, selv efter påtale, kan menighedsrådet lade
gravstedet rengøre på indehaverens regning.
Det er også muligt at lave en kontrakt om renholdelse, forårs-sommerblomster og
grandækning for hele fredningsperioden - en såkaldt legataftale, priser efter
gældende takster. Ved en legataftale er det forudsætning at gravstedet er
tilplantet og i orden ved overtagelsen.
Af hensyn til personalets sikkerhed er det ikke tilladt at bruge vaser/krukker af
glas.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminde, beplantning eller andet på
gravstedet forårsaget af naturen eller hærværk.

En legataftale omfatter:
Renholdelse, fornyelse af udgåede og forvoksede planter, opretning efter
jordsætning, pålægning af ral og rensning af mindesten. Ved fornyet begravelse i
gravstedet kan et legat - mod betaling af en forholdsmæssig del af prisen for et
helt legat – forlænges, så det kommer til at dække hele fredningsperioden for den
sidst foretagne begravelse. Omtalte engangsbeløb (legat) der indbetales inden
boet er afsluttet er fritaget for boafgift

Nedlæggelse af gravstedet
Ved fredningstidens ophør retter graveren skriftlig henvendelse til
gravstedsindehaveren om forlængelse eller nedlæggelse af gravstedet. Den
skriftlige henvendelse returneres i udfyldt stand med underskrift.

Rolfsted sogns menighedsråd
Kirkegården

Navne og telefonnumre:
Graver:
Anders Jeppesen, mobil: 4014 9683
Mail: rolfstedkirkegaard@gmail.com
Kirkeværge:
Irene Kyed, mobil: 6111 3442

Med denne folder ønsker Rolfsted menighedsråd at give en oversigt over de
forskellige muligheder, der findes, når man skal beslutte begravelsesform.

