Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
Ved erhvervelse af gravsted udsteder kirkegården et gravstedsbrev for fredningsperioden. Den er 10 år for urne og 25 år for kister.
Ved legaters udløb fremsender kirkegården en skriftlig besked. Alle gravsteder kan
normalt forlænges.

Vedligeholdelse af gravsteder
Det er gravstedsejernes pligt at sørge for gravstedets ren– og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, gravstederne kan dog nedlægges før fredningstidens udløb,
bortset fra de steder hvor der er tvungen legatindbetaling. (Anonyme gravsteder
og plade i plæne).
Gravstedsejerne kan enten selv påtage sig vedligeholdelsen eller overdrage den
helt eller delvis til kirkegården, som påtager si alt anlægs– og vedligeholdelsesarbejde. Dette gælder også plantning af blomster, vinterpyntning, udlægning af buketter og kranse m.m.
Faktura udsendes én gang årligt.

Legatgravsteder.
Ved oprettelse af legat påtager kirkegården sig ren– og vedligeholdelse, plantning
af blomster og vinterpyntning m.m. for en flerårig periode, normal fredningsperioden.

Vejledningspjece
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Stoholm kirkegård

Kirkekontor:
Kordegn Bente Bundgaard, Kirkevej 2, 7850 Stoholm

Traditionel gravsted

Plænegravsteder

Gravstederne er beregnet til
én, to eller flere kister. Her
kan også nedsættes urner.
Vedligeholdelsen påhviler

Plænegravstederne er beregnet til både kister og urner. Gravene er udlagt i
græs, og der må arrangeres buketter i
den dertil anbragte vase.
Mindesten skal ligge ned. Der skal oprettes
legat—10 år på urne og 20 år på kister.

gravstedsindehaveren, men
kan overdrages, helt eller delvist til kirkegården eller der
kan oprettes legat.
40/60 gravsteder
Gravstederne er beregnet til kister, og er anlagt med 40% privat
gravsted og 60% fællesgravsted.
De 40% vedligeholdes af indehaveren, eller der laves en aftale
med kirkegården om pasning. Fro
de 60% vedkommende skal der
laves en aftale med kirkegården eller der skal oprettes legat.

Urnegravsteder
Gravstederne er beregnet til en eller
flere urner. Der må anbringes en mindesten af granit efter eget ønske dog
ikke over 40 cm i højden og 60 cm i
bredden.
Vedligeholdelsen påhviler gravstedsindehaveren, men kan overdrages
helt eller delvist til kirkegården eller
der kan oprettes legat.
Anonyme urnegravsteder
Gravene er udlagt i græs, urnenedsættelserne foretages efter en
bestemt plan som kun kendes af kirkegården. Pårørende må gerne være med ved urnenedsættelsen, så de ved hvor urnen er sat
ned. Der må lægges blomster på plænen, men de bliver flyttet til
blomsterpladsen hver torsdag i sommerperioden. Der skal oprettes legat.

