Vrejlev-Hæstrup Kirkegårde
Nyttige oplysninger ved
valg af gravsted

Kirkegårdskontoret, Vrejlev Kirkevænge 1, 9760 Vrå
Tlf.: 98988360 vrejlev.kirke@vh-kirker.dk www.vh-kirker.dk

Denne folder giver svar på de vigtigste spørgsmål om begravelser på
Vrejlev og Hæstrup kirkegårde, men alle gældende regler er mere
udførligt beskrevet i kirkegårdsvedtægten fra 2021.
Kirkegården bestyres af Vrejlev-Hæstrup Menighedsråd.
Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om
erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende
nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift
rettes til Vrejlev-Hæstrup menighedsråd på vrejlev.kirke@vh-kirker.dk
Gravsteder
For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt,
at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.
Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke
udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.
Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med
andet end hække.
Udgiften til vedligeholdelse af hække omkring et gravsted påhviler
gravstedsindehaver, og er obligatorisk ved erhvervelse eller fornyelse af
gravsted.
Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk,
stensætning eller lignende må ikke opsættes.
Kirkegården er inddelt i følgende afdelinger:
Vrejlev A og B – Traditionelle kistegravsteder omkranset af hække.
Vrejlev C – Kistegravsteder hvor mindepladerne anbringes i lige række
med målene 40 x 40 cm og med plan brændt overflade og skarpe
kanter. Bogstaverne skal være indhuggede og bemalet med sort. Der
må ikke påsættes bronzefigurer.
Vrejlev D, E og F – Traditionelle kistegravsteder omkranset af hække.
Vrejlev G og H – Både traditionelle Kiste og urnegravsteder og
plænegravsteder. Gravstenen skal være en uforarbejdet marksten eller
en tilvirket natursten, som kan stå uden bagstøtte med en naturlig
hældning. Gravstenens maksimale mål: højde 55 cm, bredde 75 cm og
maksimal højde over terræn 40 cm.
1

Aftaler om vedligeholdelse skal altid indgås til fredningsperiodens
udløb.
Aftaler om grandækning, blomster m.v. kan tegnes for en kortere
periode.
Vedligeholdelsesaftaler, der indgås, tegnes til ikrafttræden pr.
førstkommende måned.
Priserne reguleres hvert år til 1. december, så hvis aftalen ønskes til
indeværende års pris, skal kirkegårdskontoret have besked senest den
20. november.
Takster for begravelser:
Kistebegravelse, voksen
Inkl.lørdagstillæg + 50%
Kistebegravelse, barn indtil 10 års alderen
Inkl.lørdagstillæg + 50%

5.258,20 kr.
8.117,03 kr.
2.399,34 kr.
3.828,76 kr.

Tillæg for bisættelse lørdag
Urnenedsættelse
Inkl.lørdagstillæg + 100%

1.429,42 kr.
689,79 kr.
1.379,58 kr.

I forbindelse med kirkelig begravelse/bisættelse af en person, der
ikke er medlem af folkekirken, eller medlem af en valgmenighed,
opkræves følgende betaling:
Benyttelse af kirke
1.972,88 kr.
Organist og korsanger til rådighed
1.046,34 kr.
I alt
3.019,22 kr.
Pyntning af kirken betales efter regning
Stearinlys i bænke: Uden beregning.
Alle priser er inklusiv moms.
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Oprettelse af vedligeholdelsesaftale:
Kistegravsted:
1 gravplads, 25 år
2 gravpladser, 25 år
Pr. ekstra gravplads, 25 år

Vedligehold
28.292,00 kr.
39.608,75 kr.
11.317,00 kr.

Grandækning
13.274,50 kr.
21.241,00 kr.
7.976,50 kr.

Plænegravsteder, Plade i plæne:
1 kistegravplads, 25 år
2 kistegravpladser, 25 år
Pr. ekstra kistegravplads, 25 år

13.620,75 kr.
27.242,75 kr.
13.620,75 kr.

-

Plænegravsteder, Skovkirkegård:
1 kistegravplads, 25 år
28.292,00 kr.
2 kistegravpladser, 25 år
39.608,75 kr.
Pr. ekstra kistegravplads, 25 år
11.317,00 kr.
Urnegravsted, 10 år
6.790,00 kr.

5.848,75 kr.
5.848,75 kr.
2.339,50 kr.

Urnegravsteder, 10 år:
For op til 2 pladser

6.790,00 kr.

3.439,50 kr.

Anonym urne i fællesgrav, 10 år

3.561,30 kr.

Hæstrup N og S – Traditionelle kistegravsteder omkranset af hække
Hæstrup P – Kiste og urner i plænegravsteder. Gravstenen skal være
en uforarbejdet marksten eller en tilvirket natursten, som kan stå uden
bagstøtte med en naturlig hældning. Gravstenens maksimale mål: højde
55 cm, bredde 75 cm og maksimal højde over terræn 40 cm.

Diverse ydelser:
Sammenlagt
Forårsblomster, 25 år
3.803,25 kr.
Sommerblomster, 25 år
3.931,25 kr. 7.734,50 kr.
Forårsblomster, 10 år
1.521,30 kr.
Sommerblomster, 10 år
1.572,50 kr. 3.093,80 kr.
Pr. bed i alt ca. 10 stk.
Er der plads til flere eller flere bede reguleres prisen.
Buketter, 25 år
2.435,25 kr.
Buketter, 10 år
974,10 kr.
Mospude, 25 år
2.462,50 kr.
Mospude, 10 år
985,00 kr.
Moskors, 25 år
2.818,50 kr.
Moskors, 10 år
1.127,40 kr.
Kranse, 25 år
3.256,25 kr.
Kranse, 10 år
1.302,50 kr.
1 stk. pr. gravsted. Ønskes der flere, ganges der op.
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Fredningstider
Fredningstiden for et kistegravsted er 25 år. Fredningstiden for
børnegrave er 15 år.
Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt
nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 50 år.
Fredningstiden for et urnegravsted er 10 år.
Erhvervelse af gravsted
Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der
udfærdiges et gravstedsbrev.
Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger
menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.
Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes
til begravelse af en person som:
1) har bopæl i sognet
2) er udensognsboende og har en særlig tilknytning til sognet eller
kirkegården.
Der kan tillige erhverves brugsret til et gravsted til begravelse af andre
udensognsboende. Menighedsrådet kan dog afvise dette, hvis det er
nødvendigt af hensyn til den nuværende eller fremtidige betjening af
sognets beboere.
Retten til udlægning af et gravsted omfatter erhvervelse af brugsret for
en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er
efterlevende ægtefælle eller registreret partner, dog med to gravpladser.
Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser.
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Diverse ydelser:
Forårsblomster:
Hyacinter
Stedmoder
Sommerblomster:
Lobelia
Knoldbegonia
Isbegonia
Pelargonie
Crassula
Marguerit
Marguerit Spansk
Agaratum eller Blå Maraton
Nellike
Bacoba
Flittiglise
Flittig Hans
Pr. bed i alt ca. 10 stk. Er der plads til flere, ganges der op.

Pris i alt
12,06 kr.
15,21 kr.
15,73 kr.
30,18 kr.
15,73 kr.
30,18 kr.
40,79 kr.
30,18 kr.
30,18 kr.
15,73 kr.
15,73 kr.
30,18 kr.
15,73 kr.
15,73 kr.

Diverse:
Kirkegårdsbuket
Kranse
Moskors
Mospude
1 hl. ral = 1 trillebørfuld
1 hl. knust granit = 1 trillebørfuld
For andre tjenesteydelser kan aftales særligt vederlag.

97,41 kr.
130,25 kr.
112,74 kr.
98,50 kr.
100,00 kr.
200,00 kr.

Timepris for udført arbejde:

431,13 kr.
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Takster for Vrejlev-Hæstrup kirkegårde
Gældende fra 1-12-2021
Alle priser er inkl. moms, hvis der er moms på ydelsen.

Erhvervelse og fornyelse:
1 kisteplads, 25 år
Tilskud til folkekirkemedlem 1 kisteplads, 25 år
2 kistepladser, 25 år
Tilskud til folkekirkemedlem 2 kistepladser, 25 år
Pr. ekstra kisteplads, 25 år
Tilskud til folkekirkemedlem ekstra kisteplads, 25 år
Urnegravsted 2 pladser, 10 år
Tilskud til folkekirkemedlem urnegravsted, 10 år

12.259,75 kr.
- 12.259,75 kr.
24.520,50 kr.
- 24.520,50 kr.
12.259,75 kr.
- 12.259,75 kr.
3.017,90 kr.
- 3.017,90 kr.

Takster for erhvervelse og fornyelse gælder for alle typer gravpladser.
Hækklipning og vedligeholdelse 1 kisteplads, 25 år
Hækklipning og vedligeholdelse 2 kistepladser, 25 år
Hækklipning og vedligeholdelse ekstra kistepl. 25 år
Hækklipning og vedligeholdelse urnegravsted, 10 år
Gebyr ved fornyelse af gravsted
Der er ikke gebyr ved erhvervelse og forlængelse,
når det er i forbindelse med begravelse.

3.547,00 kr.
5.607,25 kr.
2.059,75 kr.
931,40 kr.
534,46 kr.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder:
Årlig betaling inkl. moms
Kistegravsted:
1 gravplads
2 gravpladser
3 gravpladser
4 gravpladser
Pr. ekstra gravplads

Renholdelse
1.077,79 kr.
1.508,89 kr.
1.940,01 kr.
2.371,13 kr.
431,13 kr.

Grandækning
530,58 kr.
849,64 kr.
1.168,69 kr.
1.487,78 kr.
319,06 kr.

Plænegravsteder:
For op til 2 pladser

Altid aftale

233,95 kr.

646,66 kr.

343,95 kr.

Urnegravsteder:
For op til 2 pladser
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Erhvervelse af et gravsted kan ske for mere end én brugsperiode, dog
aldrig længere end 50 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for
erhvervelse og vedligeholdelse for samtlige brugsperioder.
Der kan erhverves brugsret til et gravsted, selvom der ikke aktuelt er en
begravelse.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal
brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum,
hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller
urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets
samtykke.
Fornyelse af gravsted
Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få
fornyet brugsretten til gravstedet. Retten til at forny brugsretten til et
gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalget godkendt
reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.
Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes
fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår,
at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede,
og at alle er enige om dispositionen.
Hvis menighedsrådet ikke modtager den nævnte erklæring, placeres et
skilt på gravstedet med oplysning om, at gravstedet er hjemfaldet, og at
pårørende kan henvende sig til menighedsrådet. Har ingen henvendt sig
efter 3 måneder, kan gravstedet nedlægges.
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Gravstedernes vedligeholdelse
Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles
indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på
kirkegårdens fællesarealer.
For afdelingerne Vrejlev G H og Hæstrup P gælder, at der i forbindelse
med erhvervelsen af et gravsted samtidig skal indgås en aftale med
menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod betaling.
Vedligeholdelsen af gravstederne på afdelingerne Vrejlev A B C D E F
og Hæstrup N S påhviler gravstedsindehaveren, medmindre der indgås
en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelsen af gravstedet mod
betaling.
Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver
holdt i sømmelig stand.
Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender
menighedsrådet en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt
forholdet i orden inden 4 uger. Af påmindelsen fremgår, at hvis
forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet. Af
påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan
overtage vedligeholdelsen af gravstedet, og at gravstedsindehaveren
skal kontakte menighedsrådet inden fristens udløb, hvis der ønskes
indgået en aftale med menighedsrådet om vedligeholdelse.
Hvis gravstedsindehaveren ikke har bragt forholdene i orden eller
henvendt sig ved fristens udløb, sættes et skilt på gravstedet, hvor
gravstedsindehaveren opfordres til at henvende sig til menighedsrådet.
Henvender gravstedsindehaveren sig ikke inden for fristens udløb, kan
menighedsrådet rydde gravstedet.
Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller
andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og
vold eller lignende.
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Takster
Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt
takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår
af kirkegårdens takstblad, som kan ses her i folderen, og på:
https://www.vh-kirker.dk/takster
Ordensbestemmelser
Kirkegården er åben fra kl. 7 til solnedgang.
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Man
skal derfor opføre sig sømmeligt, når man færdes på kirkegården.
Erhvervsmæssigt arbejde må kun finde sted på hverdage mellem kl. 7
og 17 og aldrig under kirkelige handlinger.
Kirkegårdens låger skal holdes lukkede, og færdsel af besøgende er kun
tilladt til fods. Dette gælder dog ikke for gangbesværede.
Motorkørsel er tilladt i forbindelse med personalets daglige arbejde og i
forbindelse med kirkelige handlinger efter tilladelse af kirkegårdslederen.
Nummerskilte på gravstederne må ikke flyttes eller fjernes.
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