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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 2008. 

For at undgå misforståelser bør du, når du kontakter stenhuggeren, altid 

udlevere denne folder til ham og fortælle, i hvilket afsnit på kirkegården, 

stenen skal placeres. 

 

Valg af gravsted 

For at udvælge et nyt gravsted kontakter du kirkegårdslederen i Vrejlev, 

som viser dig de forskellige områder på kirkegården. 

Du får altid tilbudt et gravsted med mindst 2 gravpladser, med mindre du 

ønsker andet. Fredningstiden er for kistegravsteder 25 år og for 

urnegravsteder 10 år, men kan normalt yderligere forlænges senere.  

Kirkegårdslederen laver et gravstedsbrev, som du selv skal opbevare. 

Dette fornyes ved senere begravelser eller urnenedsættelser.  

Alle med tilknytning kan uanset privatøkonomi blive begravet på 

kirkegården. Dette gælder også personer, der ikke er medlem af 

folkekirken. Udgifterne ved erhvervelse af gravsted og begravelse kan 

du se på kirkegårdenes takstblad.  

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for forskellige 

områder på kirkegårdene. Vælger du et gravsted i et område, der indgår 

i en reguleringsplan, kan der gælde særlige regler for senere 

begravelser eller forlængelser af fredningstiden.  

Der kan også blive tale om ændret udseende af gravstedet, f.eks. 

fjernelse af hække, anlæg af plæne eller lignende.  

Ønsker du at forlænge fredningsperioden for et gravsted eller overdrage 

dit gravstedsbrev til en anden, skal du henvende dig til 

kirkegårdslederen. Ved fornyelse af et gravsted er der et gebyr på 

504,51 kr. som betales til kirkegården. 

Kirkegården nedlægger normalt et gravsted, der er udløbet, men du 

bliver altid orienteret i forvejen. 
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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  5.577,33 kr. 
Inkl.lørdagstillæg + 50%  8.365,99 kr. 
Kistebegravelse, barn indtil 10 års alderen  2.788,66 kr. 
Inkl.lørdagstillæg + 50%  4.182,99 kr. 
 

Tillæg for bisættelse lørdag 1.394,33 kr. 
Urnenedsættelse     672,86 kr. 
Inkl.lørdagstillæg + 100%  1.345,72 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                  1.924,45 kr. 
Organist og korsanger til rådighed 1.020,68 kr. 

I alt  2.945,13 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:    Vedligehold      Grandækning 

1 gravplads, 25 år    27.597,50 kr.      12.938,75 kr. 
2 gravpladser, 25 år    38.636,50 kr.      20.719,50 kr. 
Pr. ekstra gravplads, 25 år   11.038,75 kr.        7.781,00 kr. 
 

Plænegravsteder, Plade i plæne: 
1 kistegravplads, 25 år    13.286,25 kr. - 
2 kistegravpladser, 25 år   26.574,00 kr. - 
Pr. ekstra kistegravplads, 25 år   13.286,25 kr.  - 
 

Plænegravsteder, Skovkirkegård: 
1 kistegravplads, 25 år    27.597,50 kr.        5.705,25 kr. 
2 kistegravpladser, 25 år   38.636,50 kr.        5.705,25 kr. 
Pr. ekstra kistegravplads, 25 år   11.038,75 kr.  - 
Urnegravsted, 10 år      6.623,40 kr.        2.282,10 kr. 
 

Urnegravsteder, 10 år: 
For op til 2 pladser       6.623,40 kr.        3.355,10 kr. 
 
Anonym urne i fællesgrav, 10 år     3.473,80 kr. 

 

Diverse ydelser:                  Sammenlagt 
Forårsblomster, 25 år                                     3.709,50 kr. 
Sommerblomster, 25 år                                  3.834,50 kr.    7.544,00 kr. 
Forårsblomster, 10 år                                     1.483,80 kr. 
Sommerblomster, 10 år                                  1.533,80 kr.    3.017,60 kr. 
Pr. bed i alt ca. 10 stk. 
Er der plads til flere eller flere bede reguleres prisen. 
Buketter, 25 år    2.375,75 kr. 
Buketter, 10 år       950,30 kr. 
Mospude, 25 år   2.402,25 kr. 
Mospude, 10 år      960,90 kr. 
Moskors, 25 år   2.749,50 kr. 
Moskors, 10 år   1.099,80 kr. 
Kranse, 25 år    3.176,25 kr. 
Kranse, 10 år    1.270,50 kr. 
1 stk. pr. gravsted. Ønskes der flere, ganges der op. 
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Beplantning og udsmykning 

Hvis der er hække om dit gravsted, ejer og passer kirkegården disse 

mod betaling. Det opkræves ved erhvervelse og fornyelse af gravstedet. 

Der må ikke opstilles anden indhegning. 

Udsmykninger skal være lavet af naturmaterialer og må ikke være over 

20 cm. høje, og der må ikke opstilles elektriske installationer eller 

solceller. Ikke kristne figurer (f.eks. nisser og trolde) er ikke tilladt. 

Beplantning skal ske i samråd med kirkegårdslederen. Hvis planter 

bliver til ulempe for andre gravsteder, kan menighedsrådet forlange dem 

beskåret eller fjernet. 

Træer med en skønhedsværdi for kirkegården, må ikke fjernes eller 

beskæres.  

Skal der anvendes grus, skal dette leveres fra kirkegårdens eget depot. 

Gravmindernes udformning og opstilling skal følge den lokale tradition, 

og størrelse og form må ikke virke skæmmende og indskriften må ikke 

være upassende. 

Bænke på gravstederne må kun opstilles med menighedsrådets 

tilladelse. 

 

Vedligeholdelse 

Indehaveren af gravstedet er forpligtet til at få dette vedligeholdt.   

Ønsker man ikke selv at vedligeholde gravstedet, kan der oprettes en 

vedligeholdelsesaftale. Indbetaling skal ske på én gang ved oprettelsen. 

Indbetaling for vedligeholdelse kan også ske 1 gang årligt. De aktuelle 

priser kan ses på takstbladet. 

Bemærk, at alle gravsteder i plæne er legatgravsteder, så der skal laves 

en vedligeholdelsesaftale. Vedligeholdelse og græsklipning her 

foretages kun af personalet. 
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Særlige bestemmelser 

Urner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er 

nedsat kister heri. Der kan i en kistegravplads være en kiste og to urner, 

da der skal være min. 1 m. jord over kistelåget, og ½ m. over urner. 

 

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Bortset 

fra gangbesværede må besøgende kun færdes til fods, og al færdsel 

skal ske efter god skik og hensyntagen til naturen.  

For gravsteder i områder med særlige bestemmelser er der udarbejdet 

et særskilt tillæg til kirkegårdsvedtægten.  

Undersøg på kirkegårdskortet, hvilke regler, der er gældende for det 

gravsted, du ønsker. Kortet kan du se på kirkegårdskontoret. Spørg, om 

der eventuelt er en fremtidig reguleringsplan, som sætter begrænsninger 

eller ændrer anvendelsen af gravstedet. 

Indehaveren af brugsretten til et gravsted er pligtig til at udbedre 

beskadigelser på gravminder, og forpligtiget til at vedligeholde 

inskriptionen. 
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Diverse ydelser: 
Forårsblomster:     Pris i alt 
Hyacinter        11,76 kr. 
Stedmoder        14,84 kr. 
Sommerblomster: 
Lobelia        15,34 kr. 
Knoldbegonia       29,43 kr. 
Isbegonia        15,34 kr. 
Pelargonie        29,43 kr. 
Crassula                          29,43 kr. 
Marguerit        29,43 kr. 
Marguerit Spansk      29,43 kr. 
Agaratum eller Blå Maraton     15,34 kr. 
Nellike        15,34 kr. 
Bacoba        29,43 kr. 
Flittiglise       15,34 kr. 
Flittig Hans        15,34 kr. 

Pr. bed i alt ca. 10 stk. Er der plads til flere, ganges der op. 
 

Diverse: 
Kirkegårdsbuket      95,03 kr. 
Kranse      127,05 kr. 
Moskors      109,98 kr. 
Mospude        96,09 kr. 
1 hl. ral = 1 trillebørfuld     100,00 kr. 
1 hl. knust granit = 1 trillebørfuld   200,00 kr. 
For andre tjenesteydelser kan aftales særligt vederlag. 
 

Timepris for udført arbejde:   420,54 kr. 
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Kistegravpladser i plæne med fælles beplantning  

Gravstenene placeres efter kirkegårdslederens anvisning og gravstenen 

skal være natursten. Der må ikke opstilles industritilvirkede skulpturer.  

Gravstenens maksimale mål er bredde: 75 cm, højde: 100 cm inkl. 

sokkel. Inskription indhugges eller er med påsatte bronzebogstaver. 

Andre sten (far- og morsten) kan anbringes, hvis der er anlagt 

blomsterbed. 

Blomsterbedets størrelse tilpasses efter stenen og må maksimalt være 

50 cm dybt og 75 cm bredt og må kun markeres af græskant.  

Pyntegrus må ikke anvendes og kun tilplantning med forårs- og 

sommerblomster er tilladt.  

For disse gravsteder skal der oprettes en vedligeholdelsesaftale, og 

højst med 2 gravpladser pr. gravsted. 
 

Plænebegravelser uden beplantning (Plade i plæne) 

Gravpladerne anbringes i lige rækker efter menighedsrådets anvisning 

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. 

Der må ikke plantes eller anlægges bede i forbindelse med disse 

gravsteder. Blomstervaser og kranse skal placeres umiddelbart ved 

gravmindet og må være flytbare. 

For disse gravsteder skal der oprettes en vedligeholdelsesaftale, og 

højst med 2 gravpladser pr. gravsted. 
 

Gravplads i urnehave 

Gravpladserne måler ½ m x ½ m med fælles gravminde. Der må ikke 

foretages egen beplantning eller opsættes egen gravsten. Området er 

legatgravsted og vedligeholdes af personalet. 
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Fællesgravplads i plæne (ukendt) 

Her kan kun nedsættes urner. Disse placeres af kirkegårdslederen og 

der må ikke opsættes egne gravminder. 

Eventuelle blomster og kranse placeres umiddelbart foran det fælles 

gravminde. 
 

Reservation af gravsteder 

Der er mulighed for reservation af gravsteder til fremtidigt brug. 

Dette skal altid fremgå af kirkegårdsprotokollen. 

Gravsteder kan kun reserveres, når vedligeholdelsen foretages af 

personalet, enten gennem årlig betaling eller for bestemte områder kun 

ved oprettelse af legat.  
 

Reguleringsplan 

Du er velkommen til at spørge kirkegårdslederen, hvilke regler, der er 

gældende for det ønskede gravsted. Der er udarbejdet en fremtidig 

reguleringsplan, som sætter begrænsninger eller ændrer anvendelsen af 

gravsteder i bestemte områder.  
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Takster for Vrejlev-Hæstrup kirkegårde 

Gældende fra 1-12-2018 

Alle priser er inkl. moms, hvis der er moms på ydelsen.  
 

Erhvervelse og fornyelse: 
1 kisteplads, 25 år     11.959,00 kr. 
Tilskud til folkekirkemedlem 1 kisteplads, 25 år  - 11.959,00 kr. 
2 kistepladser, 25 år    23.918,50 kr. 
Tilskud til folkekirkemedlem 2 kistepladser, 25 år - 23.918,50 kr. 
Pr. ekstra kisteplads, 25 år    11.959,00 kr. 
Tilskud til folkekirkemedlem ekstra kisteplads, 25 år - 11.959,00 kr. 
Urnegravsted 2 pladser, 10 år                   2.943,80 kr. 
Tilskud til folkekirkemedlem urnegravsted, 10 år                - 2.943,80 kr. 
 

Takster for erhvervelse og fornyelse gælder for alle typer gravpladser. 
 

Hækklipning og vedligeholdelse 1 kisteplads, 25 år              3.460,00 kr. 

Hækklipning og vedligeholdelse 2 kistepladser, 25 år           5.469,50 kr. 

Hækklipning og vedligeholdelse ekstra kistepl. 25 år            2.009,50 kr. 

Hækklipning og vedligeholdelse urnegravsted, 10 år               908,50 kr. 

Gebyr ved fornyelse af gravsted   521,33 kr. 

Der er ikke gebyr ved erhvervelse og forlængelse, 

når det er i forbindelse med begravelse. 
 

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder: 
Årlig betaling inkl. moms 
 

Kistegravsted:                    Renholdelse    Grandækning 
1 gravplads   1.051,33 kr.         517,55 kr. 
2 gravpladser  1.471,85 kr.         828,78 kr. 
3 gravpladser  1.892,39 kr.      1.140,01 kr. 
4 gravpladser  2.312,93 kr.      1.451,25 kr. 
Pr. ekstra gravplads     415,96 kr.        311,24 kr. 
 

Plænegravsteder: 
For op til 2 pladser   Altid aftale        228,21 kr. 
 

Urnegravsteder: 
For op til 2 pladser    630,79 kr.         335,51 kr. 
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Skovkirkegårde i Vrejlev og Hæstrup 

Der gælder her særlige regler for placering og udformning af 

gravminder.  

Form: Gravstenen skal være en uforarbejdet marksten eller en tilvirket 

natursten, som ikke må fremstå som kløvet eller spaltet med plan 

bagside. Stenen må ikke have skarpe kanter og skal have en tykkelse, 

så den kan stå uden bagstøtte med en naturlig hældning. Gravstenens 

maksimale mål: højde 55 cm, bredde 75 cm og maksimal højde over 

terræn 40 cm. 

 

Overflade: Denne skal fremstå rustik og den må ikke være slebet men 

gerne have brændte flader. Farven og strukturen skal være ensartet 

uden kraftige pigmenter og holdes inden for farvespektret på 

skandinavisk granit.  

Inskription: Denne skal indhugges (ikke indfræses) og må kun bemales 

med sort. Der må ikke indhugges eller påsættes dekorationer eller 

ornamenter. Påsætning af bronzefigurer er ikke tilladt. Dog er små 

indhuggede og sortmalede vignetter op til 8x10 cm tilladt.  

Eventuelle andre sten (far og mor sten) med inskription har samme 

begrænsninger og må kun anbringes, hvis der er anlagt blomsterbed. 

Blomsterbed markeret med græskant kan anlægges foran stenen, når 

bedet afpasses efter stenens størrelse og maksimalt er 50 cm dyb og 75 

cm bredt. Der må kun tilplantes med forårs- og sommerblomster. 
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