Urnegravsted:
674,98 kr. for renholdelse + evt. 325,29 kr. for grandækning
Kistegravsted (1 plads):
936,23 kr. for renholdelse + evt. 454,04 kr. for grandækning
Kistegravsted (2 pladser):
1.331,88 kr. for renholdelse + evt. 726,46 kr. for grandækning
Kistegravsted – for hver yderligere plads ud over 2:
394,39 kr. for renholdelse + evt. 136,21 kr. for grandækning

Gravstedslegat:

Ved at indbetale et beløb til vedligeholdelse af gravsted i hele fredningsperioden,
overtager kirken ren- og vedligeholdelse, opretning af gravsteder, fornyelse af de
planter, der er sat, hvis de går ud eller bliver for store, samt evt. grandækning. Beløbet kan evt. indgå i boopgørelsen. Henvendelse herom sker til kirkekontoret.

Kirkegårdens standard:

Menighedsrådet forsøger at holde kirkegårdens standard så høj som mulig. Det er
vores håb, at dette gælder både de gravsteder, kirken vedligeholder, og de gravsteder, der passes af gravstedsindehaveren.
»Den, der har brugsret til et gravsted, skal sørge for, at gravstedet bliver holdt i sømmelig
stand. Der må ikke placeres genstande, der virker stødende eller generende for andre besøgende på kirkegården, ligesom beplantning på gravsteder ikke må genere andre gravstedsejere. Det er menighedsrådet, der afgør, om dette er tilfældet.
Opfyldes pligten til at holde gravstedet i sømmelig stand ikke, sender menighedsrådet
en påmindelse til gravstedsindehaveren om at få bragt forholdet i orden inden 14 dage. Af
påmindelsen fremgår, at hvis forholdene ikke bringes i orden, vil gravstedet blive ryddet.
Af påmindelsen fremgår endvidere, at menighedsrådet mod betaling kan overtage vedligeholdelsen af gravstedet …« (Uddrag af kirkegårdsvedtægtens § 21)
»Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder eller lignende på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og vold eller lignende. Dog skal menighedsrådet udskifte skadet beplantning på legatgravsteder.« (Kirkegårdsvedtægtens § 22)

Kontaktpersoner:
Graver:

Jesper Nielsen, Majbølle Byvej 53, 4862 Guldborg
tlf. 40 86 20 69 - mail: jdrnielsen@jubii.dk

Kirkekontoret:

"Kirkely", Majbølle Byvej 64, 4862 Guldborg
53 77 02 35

Vejledning om
gravsteder på

Majbølle-Vigsnæs Kirkegårde
2020

Almindelige oplysninger:

Ved begravelser forstås en jordbegravelse af kisten på kirkegården.
Ved bisættelser forstås ligbrænding (kremering) af kisten og efterfølgende nedsættelse af askeurnen på kirkegården eller spredning over åbent hav.
Begravelsen eller bisættelsen (handlingen i kirken) samt erhvervelse af gravsted i
fredningstiden er gratis for medlemmer af folkekirken, boende i Guldborgsund kommune. For andre er prisen for en handling i kirken: 2.582,00 kr., for en handling i
kapellet: 548,00 kr. og prisen for erhvervelse af gravsted er 570,66 kr. pr. kistegravsted, 308,45 kr. for et urnegravsted og 77,84 for en plads i Fællesgraven. Der skal
dog altid betales for evt. pyntning i kirken efter gældende takster.
Begravelser/bisættelser afholdes ikke på søn- og helligdage.
Alle de nævnte priser er inkl. moms, som tillægges alle regninger undtagen gravning
af grav samt erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Taksterne (som er fælles for
Guldborgsund Kommune) reguleres en gang årligt. For ikke-medlemmer af folkekirken er der på en del områder fastsat andre takster. Betaling for flerårig pasning opkræves af graveren, som udfylder de nødvendige papirer og fremsender indbetalingskort. De her nævnte tal er gældende fra 1/1-2020.
Gravsteder anvises af graveren.
Gravning og tildækning af en kistegrav og en urnegrav er gratis for medlemmer af
folkekirken. For ikke-medlemmer er prisen for en kistegrav: 6.544,26 kr. og for en
urnegrav: 727,10 kr. For kremering skal der betales en takst til krematoriet, som nogenlunde svarer til prisen for en begravelse.
Nedsættelse af urne: Graveren modtager urnen efter kremering, normalt to-tre
uger efter bisættelsen og kontakter derefter de pårørende for at aftale, om man ønsker at deltage i urnenedsættelsen.
Opsætning af gravsten: Dette sker ved stenhuggerens foranstaltning, men graveren
sørger for, at stenen placeres korrekt. Det er op til de pårørende, hvornår en sten
skal bestilles, og det gør ikke noget, hvis der går nogen tid, før dette sker.
På Majbølle og Vigsnæs Kirkegårde er fredningstiden 30 år for kister og 10 år for
urner. Fredningstiden er den tid, der mindst skal gå, før gravstedet kan nedlægges.

Gravstedsindehaveren kan dog “forny” gravstedet ved udløb af fredningstiden. Fornyelse af en kistegrav koster: 114,33 kr. pr. gravplads for 30 år - af et urnegravsted:
102,82 kr. for 10 år. Dertil kommer prisen for pasning i forlængelsesperioden. Ved
kortere perioder (min. 5 år) reduceres prisen tilsvarende. Gravsteder i afdelingen
med Pladegrave kan kun fornyes ved samtidig betaling af et engangsbeløb til pasning, svarende til det, der betales ved oprettelse. I gravsteder med plads til flere regnes fredningstiden altid fra den sidst nedsatte og den udløber ved det nytår, der følger efter de 30 eller 10 år.
Alle hække plantes og vedligeholdes af kirken. Gravsteder, udlagt i græs, vedligeholdes ligeledes af kirken, men der skal betales et engangsbeløb herfor (se: Fællesgrav og Pladegrave).
Planter og gravsten på gravstederne betales og vedligeholdes af gravstedsindehaveren. Dog kan der indgås aftale om pasning og/eller grandækning; se nedenfor.
Vedr. indhegning og opsætning af bænke m.m. gælder særlige regler, som man
kan få oplyst hos graveren.
Graveren kan - hvis det ønskes - være behjælpelig med anlæg og beplantning af
gravstedet. Taksten herfor er 375 kr. pr. time foruden indkøb af planter.

Gravstedstyper:
Kistegravpladser med hæk omkring på alle sider.
Hvert gravsted er ca. 3 m² stort pr. plads. Her
kan nedsættes både kister og urner. Graveren anviser ledige pladser. Pasning af gravstedet: se ne-

denfor. Monumenter/gravsten
må ikke virke dominerende og
ikke bredere, end gravstedet tillader.
U/A2 - Urnegravsteder - hver på ca.
1 m² med plads til højst 4 urner.
Disse gravsteder er også afgrænset
med hæk på alle sider, og de anlægges ligeledes i forlængelse af
de allerede ibrugtagne. Pasning af
gravstedet: se nedenfor. Monumenter/gravsten må højst være
55 cm brede og 45 cm høje.
AU/A3 - Fællesgrav til anonym urnenedsættelse uden gravsten eller
særlig markering af hver enkelt
grav. Der er mulighed for at
lægge blomster ved fællesmonumentet, men det er ikke muligt at
få oplyst det præcise sted for urnens placering. Kan ikke anvendes
til kister. Pasning foretages af kirken - der skal betales et engangsbeløb på 778,30 kr.
D1 - Pladegrave er for urner, der ønskes nedsat i græsplænen med mulighed for en
liggesten i græsniveau. Stenen skal være firkantet i størrelsen 60 cm x 40 cm,
og den skal være fremstillet i granit med indhuggede bogstaver (påsatte bogstaver er ikke tilladt). Kirkegården anbringer en forsænket vase oven for stenen til
buketter. Der kan også lægges buketter, kors og puder på stenen, men ikke på
græsset. Der må ikke plantes på gravstedet, og der må ikke være anden udsmykning, end hvad der kan være i vasen. Alle buketter vil blive indsamlet før
hver græsslåning og lagt hen på fællesplænen. Der skal betales et engangsbeløb
på 1.572,40 kr. for 10 år.

Pasning af gravsteder:

Gravstedsindehaveren kan selv ren- og vedligeholde sit gravsted (dog ikke i Fællesgrav og Pladegrave - se disse).
Hvis det ønskes, kan kirken overtage ren- og vedligeholdelsen og/eller sørge for
grandækning af gravstedet hver vinter; dette sker efter fastsatte takster, hvoraf de
vigtigste er (angivet pr. år):

