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VED DØDSFALD



BEDEMANDEN

Når der sker et dødsfald i familien får det som regel konsekvenser for de efter-
ladte, både følelsesmæssigt og økonomisk.

Det meste normale er, at de efterladte tager kontakt til en bedemand som noget 
af det første efter et dødsfald.

Efter bedemanden har talt med de efterladte tager han kontakt til graver og 
præst og finder frem til et ønsket tidspunkt, hvor begravelsen/bisættelsen kan 
finde sted.

Bedemanden er også behjælpelig med alle de praktiske ting i forbindelse med 
en begravelse/bisættelse. Dette kan være indrykning af dødsannoncer i diver-
se aviser, arrangere kistepynt og pyntning af kirken, udfylde alle papirer og 
anmeldelser og søge kommunen om begravelseshjælp.

Det er også muligt selv at stå for alt det praktiske omkring et dødsfald.

VED DØDSFALD

Med denne folder ønsker menighedsrådet at give en vejledning i forbindelse 
med begravelse eller bisættelse på Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup 
kirkegårde.

Folderen fortæller om det bedemanden kan være behjælpelig med, når der sker 
et dødsfald i familien og om de forskellige  begravelsesformer, der er mulighed 
for på kirkegårdene.

Desuden fortæller den om de økonomiske omkostninger i forbindelse med en 
begravelse eller bisættelse.



BEGRAVELSESFORMER OG ØKONOMI 

For at gøre denne folder så overskuelig som muligt, findes priserne på de for-
skellige begravelses- og vedligeholdelsesformer i det medfølgende indstik, som 
ajourføres hvert år. Der er to typer aftaler. Legat og regning. 
Legat: Langtidsaftale.
Regning: Årlig eller halvårlig.

På kirkegårdene er der mulighed for både kistebegravelser og urnenedsættelser, 
også i dobbeltdybde. 

1.  Kister, urner i plæne med opretstående gravsten og en kumme, der kan 
tilplantes med blomster eller dækkes med sten. Der må ikke lægges ral/sten 
uden for kummen. Der er hæk bag gravstenen. Der er retningslinjer for 
størrelser af gravsten i plæne, for opretstående gravsten. Urne: H.40 B.60 cm. 
Kister: H.90 B.110 cm. Mål for gravsten oplyses af graveren på den pågæl-
dende kirkegård.

2.  Kister, urner i plæne i åbent område med en gravstensplade i niveau med 
terræn. Der er ingen hække. Der er retningslinjer for størrelsen af plade i 
plæne L.60 B.40 med naturlig overflade, ikke poleret. Der må sættes en gra-
nitvase i plænen – også i niveau.

3.  Kiste eller urne 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. Retningslinjer i vedtægter skal overhol-
des.

4.  Hvis man ønsker andet end thujahækkke skal man søge menighedsrådet om 
tilladelse. (Yderligere info. Se vedtægter på vores hjemmeside www.stsk-kir-
ker.dk eller hos graver / kirkeværge) 

5.  De ukendtes gravsted i plæne, hvor urnen nedsættes uden pårørende. Der 
betales for erhvervelse og vedligehold. Dette er en engangsydelse.



ERHVERVELSE/VEDLIGEHOLDELSESAFTALE

Udover eventuelle vedligeholdelsesaftale skal der betales for erhvervelse af 
kistegravplads og urnegravplads. Dette gælder for alle afdelinger på de fire 
kirkegårde uanset begravelsesform.

Fredningstiden er 30 år for kister, 10 år for urner og 20 år for en barnegrav. 
Fredningstiden er den tid, hvor man ikke kan begrave en i samme gravplads, 
i samme dybde. Der kan laves aftale om dobbelt dybde når den første skal 
begraves. 

Ønskes der en kiste/urnegravsted i plæne, område med opretstående gravsten 
med et bed, eller med plade i plæne og en vase, skal der indgås en aftale om 
vedligeholdelse i 30 år for kister og 10 år for urner.  

Ved alm. kiste eller urne gravpladser med thujahække skal der betales for 
hækklip og hækvedligeholdelse i fredningstiden, kister 30 år urner 10 år. Disse 
gravpladser må man gerne vedligeholde selv i fredningstiden. Fortryder man 
kan der altid laves en aftale i den resterende tid af fredningsperioden.

Ved nedsættelse af kiste eller urne nummer to i et gravsted, skal der altid laves 
aftale om en forlængelse af erhvervelsen, hækklipning og eventuel vedligehol-
delse, så den overholder fredningstiden.

Der kan også laves aftaler om blomster og grandækning.
Har du andre spørgsmål er du velkommen til at ringe til graverne på kirkegår-
dene.
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