Plæneurnegravsteder.
Gravstedet er næste tomme gravsted i rækken.
Gravstenen skal have en størrelse på 40 cm i højden og 55 cm i bredden.
Indskriften skal være hugget ind i stenen af hensyn til græsslåningen.
Kirkegården giver ved anlæggelsen en vendevase til brug ved buketter. Vi
anbefaler kun at anvende den type vase til buketter.
Der må ikke graves eller plantes i græsarealet ved gravstedet.
Græsset bliver slået af kirkegården. Græskanterne omkring stenen stikkes af.
Gravstenen bliver fejet af efter græsslåningen.
Plæneurnegravene har en fredningstid på 15 år.

Plænekistegravsteder
Gravstenen skal have en størrelse på 40 cm i højden og 60 cm i bredden.
Indskriften skal være hugget ind i stenen af hensyn til græsslåningen.
Når jorden har sat sig, bliver græsset genetableret.
Kirkegården giver ved anlæggelsen en vendevase til brug ved buketter. Vi
anbefaler kun at bruge den anviste vase. Der må ikke graves eller plantes i
græsarealet.
Græsset bliver slået. Græskanterne omkring stenen stikkes af. Gravstenen
bliver fejet af efter græsslåningen.
Plænekistegrave har en fredningstid på 30 år.

Kistegrav
Gravstedet kan vælges frit i samråd med graveren.
Det er muligt at reservere et gravsted. Kirkegården afholder udgifterne til renholdelse af det reserverede gravsted, indtil det
skal anvendes.
Gravsten, beplantning og grusfarve kan frit vælges efter eget
ønske.
Af hensyn til nabogravstederne må beplantningen ikke få en
størrelse, så det vokser ud over nabohækkene.
Hækkene er kirkegårdens. De plantes, klippes og vedligeholdes
af kirkegården.
Et tokistes gravsted har en størrelse på 280 cm x 240 cm.
Kistegravsteder har en fredningstid på 30 år.
Der kan også nedsættes urner på et kistegravsted.
Kirkegården tilbyder at anlægge, renholde, plante forårs- og
sommerblomster samt granpyntning af gravstedet – enten mod
betaling efter regning – eller efter legat-aftale – alt iflg. Viborg
Stifts til enhver tid gældende priser.

Urnegrave
Gravstedet kan vælges frit i samråd med graveren.
Det er muligt at reservere et gravsted. Kirkegården afholder udgifterne til renholdelse af det reserverede gravsted, indtil det
skal anvendes.
Gravstedet har en størrelse på 100 cm x 120 cm.
Gravstenen må højst have en størrelse på 40 cm i højden og 60
cm i bredden.
Beplantningen på gravstedet må ikke blive mere end 80 – 100
cm i højden, og må ikke vokse ind over nabohækkene.
Hækkene er kirkegårdens. De plantes, klippes og vedligeholdes
af kirkegården.
Urnegravsteder har en fredningstid på 15 år.
Kirkegården tilbyder at anlægge, renholde, plante forårs- og
sommerblomster samt granpyntning – enten mod betaling efter
regning – eller efter legat-aftale – alt iflg. Viborg Stifts til enhver
tid gældende priser.

