Ordensbestemmelser på Skibby Kirkegård
Kirkegården er åben for alle.
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres
inden for normal arbejdstid.
Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

Skibby Kirkegård

Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal
efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
Overskydende vand fra vaser tømmes på kirkegårdens stenunderlag – ikke i
hække eller på græsset.
Det er ikke tilladt at anvende plastikblomster som pynt på gravstedet.
Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller
kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller
fjernes.
Hunde skal holdes i snor på kirkegården.
Alt affald skal henlægges på det til affald bestemte sted.
Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for
ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
Perlesten kan købes hos graveren.
Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

Er der yderligere spørgsmål eller uklarheder, der ønskes besvaret, kan henvendelser ske til Skibby Menighedsråds kirkeværge - desuden kan henvendelse ske til
graveren.

www.skibbykirke.dk

Skibby Kirkegård

Det rigtige gravsted

Omkransende Skibby Kirke ligger den gamle kirkegård. Ved siden af kirkegårdskontoret og kapellet, ligger hhv. fællesgraven og plænegravene.

Denne folder henvender sig til de nærmeste pårørende, som skal vælge gravsted.
Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem, og det er derfor
vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen, da der ikke uden videre kan vælges om.
Skibby Kirkes graver vil gennem personlig rådgivning være behjælpelig med valg af
gravtype og vise de forskellige muligheder, der er på Skibby Kirkegård.

Skibby Kirkegårdskontor
Kirkestræde 4
4050 Skibby
Tlf.: 47 52 72 12
Mail: marlene@skibbykirke.dk
Web: www.skibbykirke.dk

Inden der vælges gravsted
Hvis afdøde ikke selv har udtrykt ønske om begravelsesform, er det de nærmeste
pårørende, der ud fra familiens ønsker og behov skal tage stilling til, om man ønsker
et kiste- eller et urnegravsted.

Kirkegårdenes takster
I takt med at indbyggertallet i Skibby voksede, fandt man det nødvendigt at etablere
en ny kirkegård. Indgangen til den nye kirkegårds to gravrum findes for enden af
Kærvej. På den nye kirkegård kan der kun nedsættes urner.
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På kirkens hjemmeside, www.skibbykirke.dk, er det muligt at finde de aktuelle
takster for kirkegårdens ydelser, eller de kan udleveres af graveren på separate ark.
Disse priser reguleres 1/1 hvert år af Frederikssund Provsti, og derfor er de ikke
inkluderet i denne folder. Ønsker man priserne oplyst, kan man endvidere ringe til
vores graver, se ovenstående.

www.skibbykirke.dk
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Vedligeholdelse af gravsteder med hæk

Ordensbestemmelser for sten i plænen
Ved denne begravelsesform er der intet bed, og her kan ikke foretages nogen form
for beplantning.
Buketter anbringes i den nedfældede vase eller på plænens fællesmonument, det
store granitkors øverst på plænearealet.
Blomster vil blive indsamlet før græsslåning (som regel sidst på ugen), og lagt samlet
på plænens fællesmonument.
Plæneområdet passes og vedligeholdes af kirkens gravere.
Det er ikke tilladt at sætte jordplanter eller pynt på plænen som fx. gran eller lys.
Menighedsrådet.
Fra 1. november til 1. marts er det tilladt at sætte et kirkegårdslys samt kranse og
puder på gravstenen i plænen.
Som udgangspunkt kan man købes op til to vaser sammen med gravstenen i
plænen. Disse erhverves ved henvendelse til graveren.

Buske og lignende må ikke overstige en højde på 180 cm og må ikke genere den
omkringliggende beplantning, ellers har kirkegården ret til at beskære i busk og
lignende.
Gravstedsvedligeholdelse, granpyntning, forårs– og sommerblomster kan aftales
med en samlet indbetaling for hele fredningsperioden. Nærmere oplysning fås hos
graveren.

Anlæg, vedligeholdelse, blomster og
granpyntning
Efter begravelse eller bisættelse vil kirkegården fjerne visne kranse og blomster.
Gravstedet kan anlægges og beplantes efter de pårørendes ønsker og eventuelle
servitutter, og det sker bedst, når mindestenen er opstillet. Kun perlesten må anvendes som dækmateriale. Renholdelse af gravsted, plantning af forårs– og sommerblomster, granpyntning til vinter, eller andre arbejder kan efter aftale udføres af
kirkegården.
Kirkegården står gerne til rådighed for alle opgaver.
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Kistegravsted med hæk omkring
Et kistegravsted er et traditionelt gravsted, hvor der indenfor bestemmelserne gives
mulighed for at anlægge gravstedet efter egne ønsker. For eksempel gravens størrelse, beplantning og blomster. Gravstedet kan bestå af enkelte, dobbelte eller flere
gravpladser. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Kistegravstedet er typisk
1,2 x 2 m.
Man har selv pligt til at vedligeholde gravstedet, men kirkegårdens personale kan også gøre det mod betaling. Fredningsperioden er 25 år, og gravstedet skal derfor
mindst vedligeholdes i 25 år. Gravstedets brugsperiode kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Urnegravsted i plæne med navneplade
I denne afdeling er det kun muligt at få en navneplade på graven samt købe en
kirkegårdsvase, eller to som nedgraves af personalet. Gravstedejeren betaler selv
pladen, der skal være 40 x 50 x 10 cm, og skal ligge i niveau med græsset. Stenen skal være i Halmstad-granit, og inskriptionen skal være indhugget. Plænen
vedligeholdes af kirkegårdens personale. Fredningstiden er 15 år, og brugsretten
kan forlænges efter fredningstidens udløb. Der laves legat for 15 år.
Her er mulig for at deltage ved urnenedsættelse.

Urnegravsted med hæk omkring
Et urnegravsted er et traditionelt gravsted og er typisk 1 x 1 m stort. Gravstedet er
afgrænset af lave hække og kan anlægges efter egne ønsker.
Man har selv pligt til at vedligeholde gravstedet, men kirkegårdens personale kan også gøre det mod betaling. I urnegravstedet kan ikke nedsættes kister. Fredningstiden
er 15 år, og brugsretten kan forlænges efter fredningstidens udløb.

Fællesgrav (De ukendtes)
Urnen nedsættes uden markering. I afdelingen findes det viste fællesmonument
med et lille anlæg omkring, hvor der er mulighed for at anbringe buketter i de
anbragte kirkegårdsvaser. Efter fredningstidens udløb kan hér ikke foretages
forlængelse.
Der laves legat for 15 år.
Her er mulighed for at deltage ved urnenedsættelse.
Det er ikke tilladt at anbringe blomster/lys på selve plænen.
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