VEJLEDNING OM NYLARS KIRKEGÅRD

Almindelige oplysninger:
Ved begravelse forstås jordbegravelse af kiste på kirkegården.
Ved bisættelse forstås ligbrænding (kremering) af kiste på Rønne krematorium og efterfølgende
nedsættelse af askeurne på Nylars kirkegård.
Den kirkelige handling i Nylars kirke i forbindelse med begravelse eller bisættelse er gratis for
medlemmer af folkekirken; mens der betales 2100 kr. i leje for kirken af ikke-medlemmer.
Eventuel pyntning af kirken er efter regning.
For kremering i Rønne krematorium og leje af Rønne kapel til højtidelighed i forbindelse med
ligbrænding betales der efter Rønne kirkegårds takster.

Gravsteder:
Der er på Nylars kirkegård flere typer af gravsteder (se senere). Gravsted vælges i samarbejde
med graveren (tlf. 56 97 28 13 tirsdag til fredag 12-12.30 eller mobiltlf.40 42 59 14).
Fredningstiden på kirkegården er 20 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder. Det vil
sige, at man minimum køber et gravsted for 20 år, hvis der er tale om en kistebegravelse, og
minimum 10 år for en urne. Men gravstedsindehaveren vil altid kunne ”forny” et gravsted, dvs. mod
betaling beholde gravstedet udover fredningstiden, ved henvendelse til graver eller kirkeværge.
I øvrigt regnes fredningstiden – i gravsteder med plads til flere – altid fra den sidst nedsatte og
udløber ikke før det nytår, der følger efter de 20 eller 10 år.
Såfremt sten og beplantning ved fredningsperiodens udløb ikke fjernes af gravstedsejeren, tilfalder
det kirken.
(Kirkegårdsvedtægten § 11)

Planter og gravsten på gravstederne betales og vedligeholdes af gravstedsindehaveren. Dog kan
der indgås aftale med graveren om pasning og/eller plantning af forårs- og sommerblomster og
grandækning om vinteren (se senere).
Graveren kan – hvis det ønskes – være behjælpelig med anlæg og beplantning af gravsteder.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne,
forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
(Kirkegårdsvedtægten § 18)

Gravstedstyper:
1. Urnekirkegård er beliggende dels mod syd mellem store bøgetræer og dels nord for
klokketårnet. Her kan der kun nedsættes urner. På den sydlige urnekirkegård er hvert gravsted
stort nok til at kunne indeholde 4 urner.
Der må ikke plantes på gravstedet eller grandækkes. Der må kun placeres 1 buket på gravstedet,
og der skal bruges spids-krus eller granitvase som buketholder.

En evt. sten på gravstedet må højst være 50x40 cm.

2. Den øvrige del af kirkegården består af kistegravsteder, som dog også udmærket kan
benyttes til urner.
Monumenter/gravsten må her højst være 1 m høje – hvis andet ønskes skal graver/menighedsråd
kontaktes.
Pålægning af grusart aftales ligeledes med graver.
For erhvervelse og fornyelse af gravsted på kirkegården betaler ikke-medlemmer af
folkekirken 5x normalprisen.

Gravstedslegater:
Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af et gravsted i hele fredningsperioden overtager
kirken ren- og vedligeholdelse af gravstedet og fornyelse af de planter, der er sat, hvis de går ud
eller bliver for store.
For evt. grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster, betales der ekstra.
Det samlede beløb for et gravstedslegat kan evt. indgå i boopgørelsen.
Ønskes gravstedslegat skal henvendelse herom ske til graver/kirkeværge.

Pasning af gravsteder:
Gravstedsindehaveren kan selv renholde sit gravsted (dog ikke på græskirkegården).
Hvis det ønskes kan kirken overtage renholdelsen og /eller sørge for grandækning af gravstedet
hver vinter og plantning af forårs- og sommerblomster. Dette sker efter fastsatte takster.

Kirkegårdens standard:
Det er menighedsrådets ønske, at vi kan have en smuk og præsentabel kirkegård i Nylars,
og vi håber, at alle gravstedsejerne vil være os behjælpelige med det.
”Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse… hvis
indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager
vedligeholdelsen mod betaling af den fastsatte takst. Hvis dette ikke sker, eller den fastsatte betaling herfor ikke
erlægges, skal kirkegårdsudvalget pålæge indehaveren af gravstedsretten at opfylde sine forpligtelser inden for
en frist på 4 uger. Hvis dette ikke sker, kan kirkegårdsudvalget lade gravstedet sløjfe som anlagt gravsted, fjerne
monument og tilplante, tilså eller gruslægge gravstedet.” (Uddrag af kirkegårdsvedtægten § 17)
”Kirkegårdsudvalgtet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke
skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne
gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af menighedsrådet… forlanges
fjernet.”
(Uddrag af kirkegårdsvedtægten §16)

I øvrigt: Er man altid velkommen til at henvende sig til
Graver: Svend Grenaa. Tlf. 56 97 28 13 (tirsdag-fredag 12- 12.30) Eller mobiltlf. 40 42 59 14
Kirkeværge: Birgitte Ekstrøm.
Tlf. 56 97 21 34

Nylars kirke, Kirkevej 10, Nylars, 3720 Åkirkeby

