Udover eventuelle vedligeholdelesaftaler skal der på alle gravstedsformer
betales for erhvervelse svarende til en fredningstid (30 år for kister /15 år
for urner). Er afdøde medlem af folkekirken ydes tilskud til denne ydelse.

VED DØDSFALD

Ved kiste eller urne gravpladser med thujahæk, skal der betales for hækklipning og vedligeholdelse på en fredningstid.(30 år for kister og 15 år for
urner).Det påhviler kirkegården at vedligeholde og klippe hækkene.
Ved nedsættelse af kiste eller urne i eksisterene gravsted. Skal erhvervelse
og evt hækklipning altid forlænges.(svarende til en ny fredning).
For valg af gravtype 1-2 kan du /I selv vælg at vedligeholde gravstedet.
Der kan når som helst laves en vedligeholdelseaftale hvor graveren vedligeholder gravstedet. Det kan betales på en årlig regning eller betales på et
legat.
For valg af gravtype 3-5skal der betales en obligatorisk vedligeholdelse.
(graveren passer gravstedet).
Der kan laves aftaler om plantning af forår/sommerblomster, grandækning,
Vinterkranse, buketter samt anlæg af nye og omlægning af gamle gravsteder.
Har du/I andre spørgsmål er du/I altid velkommen til at ringe.
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VED DØDSFALD
Med denne folder ønsker menighedsrådet, at give en orientering om mulighederne i forbindelse med begravelse eller bisættelse på Lodbjerg kirkegård.
Folderen beskriver de forskellige begravelsesformer, der er mulighed for
på kirkegården. Af det vedlagte takstblad fremgår de økonomiske omkostninger i forbindelse hermed.

Urne (15 år) i urnegravsted omkranset af thujahække og brosten.
Her er det mere frit, hvordan man indretter urnegravstedet, bare man ikke
skæmmer kirkegården. Det samme gælder for gravstenen.
Der betales for erhvervelse og hækklipning. Vedligeholdelse kan tilvælges
Gravtype 3.

BEGRAVELSEFORMER
For at gøre det så overskuelig som mulig, findes priser på de forskellige
begravelse - og vedligeholdelsesformer i det medfølgende taksblad, som
ajourføres hvert år.
Der findes 2 typer aftaler.
Legat: Forud betalt langtidsaftale.
Regning: Årlig
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Kiste (30 år) Urner (15 år) i plæne i åben område med en gravstensplade i
niveau med terræn. Der er ingen hække. Der er retningslinjer for størrelsen af plader i plæne : længde 60cm brede 40cm. Der må sættes en granitvase i plænen - også i niveau. Der betales for erhvervelse og obligatorisk vedligeholdelse.
Gravtype 4.

Gravtype 1.
1
Kister (30 år) eller urner (15år) i alm. Gravsted omkranset af thujahække.
Her er det mere frit, hvordan man indretter gravstedet, bare det ikke
skæmmer kirkegården. Det samme gælder for gravstenen. Der betales for
erhvervelse og hækklipning. Vedligeholdelse kan tilvælges.

4.
Kiste (30 år) urner (15 år) i plæne i åben område uden hække og med opretstående gravsten. Der må sættes en granitvase i plænen i niveau. Der
betales erhvervelse og obligatorisk vedligeholdelse.

Gravtype 5.

5.

Gravtype 2.

De anonymes urnegravsted (15 år)i fællesgrav uden gravsten. Der betales
for erhvervelse og obligatorisk vedligeholdelse.

