Praktiske oplysninger
om
NØRUP KIRKEGÅRD

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM NØRUP KIRKEGÅRD

ERHVERVELSE AF GRAVSTED
ERHVERVELSE AF GRAVSTED sker normalt i forbindelse med begravelse
og betales efter gældende takst. Der er på Nørup Kirkegård mulighed for at
vælge følgende fire gravstedsformer:
• et almindeligt gravsted beregnet for kistebegravelse
• et gravsted specielt beregnet for urnebegravelse
• en plænebegravelse
• et anonymt gravsted
Medlemmer af Folkekirken får i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af
gravpladser et tilskud efter gældende takster. Taksterne justeres hvert år af
Grene Provsti, og takstoversigten kan ses på www.greneprovsti.dk.

INDEHAVER AF GRAVSTEDSRETTEN
Ved anmeldelse af dødsfald og anmodning om begravelse noteres anmelderen af
kirkegårdsgraveren i kirkegårdens datasystem som INDEHAVER AF GRAVSTEDSRETTEN. Hvis andre end anmelderen skal stå som gravstedsindehaver,
skal dette meddeles kirkegårdsgraveren. Der udstedes et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren, og der udleveres en oversigt ”Almindelige bestemmelser for
gravstedets benyttelse m.v.” til den ansvarlige for gravstedet. Normalt vil der
være 30 års gravfred ved kistebegravelse og 15 år for urnebegravelse.
INDEHAVEREN AF GRAVSTEDSRETTEN skal henvende sig til kirkegårdskontoret, hvis brugsretten af gravstedet ønskes forlænget eller give sit tilsagn
ved henvendelse om ny begravelse i gravstedet. INDEHAVER AF GRAVSTEDSRETTEN er ansvarlig for gravstedets vedligeholdelse til endt fredningstid. Gravstedsretten kan efter anmodning overdrages til en anden. Det er vigtigt,
at der altid er udpeget en ansvarlig for gravstedet. Adresseændring bedes altid
meddelt kirkegårdskontoret

ANLÆGGELSE AF GRAVSTEDET
ANLÆGGELSE AF GRAVSTEDET påhviler gravstedsindehaveren, som kan
overlade denne opgave til kirkegårdsgraveren. Der gives gerne tilbud, og
anlægget betales efter regning. Anlæggelsen skal tage hensyn til den lokale
tradition, og forhold, der anses for upassende, kan forlanges ændret. Hvis der
ved anlæggelsen ønskes særlige opsætninger eller brug af særlige materialer, bør
disse forelægges kirkegårdsgraveren. Hvis man er det mindste i tvivl, anbefales
det, at man rådfører sig med kirkegårdsgraveren, således uacceptable forhold
kan undgås, inden de anskaffes eller anlægges. Vær opmærksom på, at fordi
noget er tilladt på andre kirkegårde, gælder tilladelsen ikke automatisk for
Nørup Kirkegård.

Man kan læse mere om de konkrete regler i Vedtægt for Randbøl Kirkegård og
Nørup Kirkegård på hjemmesiden www.randboel-noerupkirker.dk.
GRAVSTEN bestilles og købes af gravstedsindehaveren. Det er for mange
vigtigt, at der hurtigt efter begravelse kommer gravsten på gravstedet.

GRAVSTEDETS VEDLIGEHOLDELSE
GRAVSTEDETS VEDLIGEHOLDELSE påhviler indehaveren af gravstedsbrevet. I praksis betyder det, at man kan vælge mellem tre forskellige former
for vedligeholdelse:
• vedligeholdelsen klares privat, og alle udgifter afholdes af indehaveren.
• vedligeholdelsen overlades mod betaling efter regning til
kirkegårdsgraverne og betales efter gældende takster. Ordningen
omfatter renholdelse, eftersyn og rengøring. Nyplantning, grandækning,
beskæring af buske, renholdelse af mindesten og eventuelle andre
arbejder betales efter regning.
• mod betaling af et legatbeløb til Ribe Stift kaldet GIAS efter gældende
takster kan den samlede vedligeholdelse overdrages til Kirkegården og
Menighedsrådet, som herefter er ansvarlig for gravstedet i den aftalte
periode. Beløbets størrelse er afhængig af gravstedets størrelse, fredningsperiodens længde og omfang af plantning af sommerblomster og
vintergrandækning. Oplysninger om ordningen kan til enhver tid fås hos
graverne eller kirkeværgen. Aftaler om oprettelse af legatvedligeholdelse
træffes med kirkegårdsgraverne, som udfærdiger en kontrakt om aftalen.
Indbetalingen foregår med direkte GIAS-indbetaling til Ribe Stift.
Det er muligt at skifte til en anden vedligeholdelsesordning undervejs. Man skal
blot som gravstedsindehaver rette henvendelse til kirkegårdsgraverne, som
gerne er behjælpelig med råd og vejledning.
BEKÆMPELSE AF UKRUDT på gravsteder med kemiske midler eller ved
nedgravning af plastik eller lignende er ikke tilladt.
Uafhængig af vedligeholdelsesordning vil man altid være sikret, at hækkene
klippes, da disse tilhører kirkegården. Ligeledes vil visne blomsterbuketter med
rimelige mellemrum blive fjernet af graverne.

GRAVSÆTNING
Der vil i løbet af fredningsperioden ske en GRAVSÆTNING, hvilket betyder, at
jorden på gravstedet synker sammen. Der skal da pålægges ny jord, og
gravstedet skal genoprettes. Hvis der er aftalt vedligeholdelse klares opgaven
hurtigst muligt af graverne uden udgift for gravstedsindehaveren. I alle andre
tilfælde betales genoprettelsesudgifterne af gravstedsindehaveren. Graverne vil
kontakte gravstedsindehaveren forud for iværksættelse af arbejdet. Gravsætning kan forekomme i flere omgange afhængig af gravstedets jordbundsforhold.

EFTER ENDT FREDNINGSPERIODE
EFTER ENDT FREDNINGSPERIODE kan gravstedsindehaveren efter
gældende regler ønske at forlænge fredningen og brugsretten til gravstedet.
Dette sker ved i god tid inden brugsperiodens udløb at rette henvendelse til
graverne eller kirkeværgen om forlængelse.
Beslutning om NEDLÆGGELSE AF GRAVSTED påhviler gravstedsindehaveren. Der rettes henvendelse til graverne eller kirkeværgen, som kan kræve
en skriftlig erklæring med gyldig underskrift. Herefter slettes gravstedet.
Omkostninger i denne forbindelse afholdes af indehaveren, som skal aflevere
gravstedet i planeret tilstand.

BESØG PÅ KIRKEGÅRDEN
BESØG PÅ KIRKEGÅRDEN kan finde sted alle dage fra kl. 7 til solnedgang.
Der må dog ikke udføres arbejde på kirkegården eller dens gravsteder i gudstjenestetiden eller under kirkelige handlinger.
Kirkegården er et indviet sted, som med sine værdifulde kulturminder af gamle
mindesten, mindesteder og gravanlæg stilles under de besøgendes beskyttelse
med henstilling til alle om, at den altid fremtræder som en smuk og værdig
ramme om de afdødes sidste hvilested.
Menighedsrådet har udfærdiget ordensregler for kirkegården, som kan ses
på kirkegården og på hjemmesiden www.randboel-noerupkirker.dk.
Besøgende, der overholder kirkegårdens ordensregler, er altid velkomne på
Nørup Kirkegård. Der er opsat bænke rundt omkring på kirkegården, så der er
mulighed for et hvil eller en stille stund.
Graverne er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og
fred og til at indberette krænkelser.
I gravernes arbejdstid vil det tillige være muligt at komme ind i Nørup Kirke.

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER
SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER til ovenstående kan rettes til
Graveren, Kirkegårdskontoret, Præstens Ager 4, 7182 Bredsten, som kan
træffes på tlf. 20218718 på hverdage, på mail noerupkirke@mail.dk eller til
den af Menighedsrådets udpegede kirkeværge. Adresse og telefonnummer
kan oplyses på Kirkegårdskontoret eller findes i Randbøl-Nørup Sogns
kirkeblad eller på hjemmesiden www.randboel-noerupkirke.dk
MENIGHEDSRÅDET

