Tag stilling til den sidste rejse

Ved dødsfald
Det er aldrig rart, når nogen dør. De pårørende skal midt i sorgen tage stilling til mange store og for nogen – svære beslutninger.
Der skal træffes mange valg, som for eksempel valg af gravsted, valg mellem begravelse
eller kremering og valg omkring ceremonien. Der skal tages stilling til praktiske gøremål, som skal løses inden for relativt kort tid.
De færreste gør sig i det daglige tanker om,
hvad der skal ske ved dødsfald. Derfor kan
det være en god idé i den aktuelle situation
at få sagkyndig bistand af de etablerede bedemandsforretninger og på kirkegårdskontoret
samt kirkekontoret.

Det er en stor hjælp for de efterladte, hvis den afdøde har nedskrevet sine sidste ønsker. Til dette
formål kan man hos flere bedemandsforretninger
få et hæfte kaldet ´Min sidste vilje´.
Hæftet kan downloades via hjemmesiden:
www.bedemand.dk
De efterladte har pligt til at følge afdødes ønsker,
hvis de ikke strider mod gældende lov, og er i overensstemmelse med sædvanlig skik og brug.
Har afdøde ikke givet udtryk for sine ønsker, skal
den, der har påtaget sig at stå for begravelsen, forsøge at træffe bestemmelserne efter bedste evne.

Praktiske ting at forholde sig til efter et dødsfald.
Det praktiske, der skal ske efter et dødsfald, kan virke uoverskueligt. Men det kan også
være en mulighed for, at holde tankerne lidt på afstand og rart at have noget konkret
vedr. dødsfaldet, at skulle forholde sig til og tage sig af. Mange gør brug af en bedemand
i forbindelse med det praktiske omkring dødsfald og begravelse. Vær opmærksom på,
at pris, service og kvalitet kan variere meget afhængig af, hvilken bedemand der vælges.
På www.forbrug.dk kan du læse mere om det at vælge bedemand.
Opgaver/overvejelser

Lige efter dødsfald:
• Kontakt lægen, der skal bekræfte dødsfaldet 		
og udstede dødsattest
• Anmeld dødsfald på borger.dk senest 2 dage 		
efter dødsfald
• Kontakt en bedemand, hvis du vil benytte en

Find afdødes personlige papirer:
•
•
•
•

Fødselsattest/dåbsattest
Sygesikringsbevis
Evt. vielsesattest
Evt. hæftet ”Min sidste vilje”

Overvejelser inden møde med
kirkekontoret/kirkegården
/bedemanden:
•
•
•
•

Hvordan skal begravelsen/bisættelsen foregå?
Skal afdøde jordbegraves eller kremeres?
Skal ceremonien være i kirke eller kapel?
Var afdøde medlem af folkekirken eller et
andet trossamfund?
• Skal en præst medvirke til ceremonien?
• Hvornår ønskes ceremonien afholdt?
• Var der ønsker til en bestemt form for
gravsted?

Havde afdøde skrevet testamente
eller noteret ønsker andetsteds til:
• Dødsannonce – skal der indrykkes annoncer,
og i hvilke aviser?
• Valg af kiste/urne
• Hvad skal der være af kistepynt?
• Var der blomster, den afdøde var særligt
glad for?
• Skal den afdøde have noget med i kisten?
• Hvilke salmer skal synges til ceremonien?
• Ved bisættelse: Skal kisten blive stående,
eller skal den bæres til rustvogn?
• Skal der holdes noget efterfølgende?

Tag kontakt til kirkegårdskontoret:
• Aftal tid til at besøge kirkegården,
og få afklaret, hvilke gravpladser kirkegården
tilbyder.

Kommentarer

Hvem står for det?

Udført
(sæt kryds)

Færdsel på kirkegården
Med hensyn til færdsel på Thisted Vestre Kirkegård er det tilladt for gangbesværede at køre i
bil på kirkegården og på de asfalterede veje.

Hunde skal føres i snor på kirkegårdene i Thisted, efterladenskaber skal samles op og bortskaffes.

Fartbegrænsningen er 15 km/t, da det er et arbejdsområde. Ved begravelseshøjtidligheder kl.
11 og kl. 13, frarådes det at køre ind på kirkegården, og man bør vise størst mulig respekt for
følget ved at parkere uden for synsvidde.

Der er parkeringspladser ved kirkegårdskontoret på adressen Møllevej 69, samt parkeringsbåse på Hundborgvej og på Vestre Kirkegårdsvej.
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Valg af gravsted
Udtagelse af gravsted

En repræsentant fra Thisted Kirkegårde
hjælper med at udtage gravsted. Tidsbestilling for udtagelse af gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Benyttelse af eksisterende gravsted

Retten til gravstedet forlænges med det antal
år, som er nødvendige for, at fredningstiden
kan overholdes.

Efter begravelseshøjtideligheden udstedes et nyt
gravstedsbrev, som annullerer alle tidligere gravstedsbreve.
Ved kistebegravelse i et eksisterende gravsted ryddes gravstedet for planter. Pårørende kan få udleveret planterne ved henvendelse på kirkegårdskontoret senest to hverdage før begravelsen.

Kistegravsted

Urnegravsted

Fredningstiden for en kistebegravelse er 20
år. Herefter kan brugsretten fornyes.

Fredningstiden for en urnebegravelse er 10 år.
Herefter kan brugsretten fornyes.

Det traditionelle kistegravsted er afgrænset
med hæk. Gravstedet har en belægning af
ral, individuel beplantning og mulighed for
forskellige typer af gravsten. Kistegravsteder
kan udlægges med fra én til seks gravpladser.

Det traditionelle urnegravsted fylder ca. 1 m2 med
plads til to urner. Gravstedet er omkranset med
granitsten, og har individuel beplantning. Der kan
individuelt vælges gravsten i passende størrelse,
dog maks. 50 cm høj og 70 cm bred.

Indehaveren af et gravsted har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet, enten ved
selv at gøre det, eller tilkøbe kirkegårdens
ydelser. Ved erhvervelse og fornyelse af et
traditionelt kistegravsted er der obligatorisk
og servitutbestemt hækklipning og hækvedligeholdelse, hvilket indbetales i ét beløb for
hele fredningstiden.

Indehaveren af et gravsted har pligt til at beplante
og vedligeholde gravstedet eller tilkøbe kirkegårdens ydelser.

Det er muligt at blive kistebegravet i ’anonym
plæne’ og i ’kendt plæne’. Fælles for disse
gravsteder i plæne er, at det er obligatorisk og
servitutbestemt at betale for udvidet pleje og
vedligeholdelse, hvilket indbetales i ét beløb
for hele fredningstiden.

I afdeling ’M’ kan gravstedsindehaveren selv stå
for vedligeholdelsen. Det er dog obligatorisk at
betale for vedligeholdelsen de første tre måneder
efter bisættelsen.

For urnehaverne, med undtagelse af afdeling ’M’,
er det obligatorisk og servitutbestemt at betale for
udvidet pleje og vedligeholdelse, ved indbetaling i
ét beløb for hele fredningsperioden.

Urne- og kistegravsteder
i kendt plæne

Urne- og kistegravsteder
i anonym plæne

Et urnegravsted i ’kendt plæne’ er ca. 1 m2 med
plads til to urner. Et kistegravsted i kendt plæne
rummer plads til én kiste. Gravstedet er ikke afgrænset, men indgår i den omgivende græsplæne.

Et urnegravsted i den anonyme plæne er
uden nogen form for synlig markering. Gravstedet er placeret i et smukt, grønt fællesareal
med gamle japanske kirsebærtræer.

Mindestenen på ’kendt plæne’ skal ligge i jordhøjde, og den skal være upoleret naturstensplade med målene 40 cm x 60 cm x 6-8 cm. Skriften
skal nedfældes i stenpladen. Ovenfor mindestenen
nedgraves en vendevase, og kun denne vase må
anvendes ved pyntning af gravstedet og kun med
afskårne blomster i sæson for græsklipning. Udenfor græsklipnings sæsonen må vasen anvendes til
dekorationer og granpynt..

På fællesarealet findes en brolagt plads til placering af afskårne blomster. Fredningstiden
for en urnebegravelse er 10 år. Brugsretten
kan ikke fornyes.

Fredningstiden for en kistebegravelse 20 år og for
en urnebegravelse 10 år. Herefter kan brugsretten
fornyes.
Fælles for gravsteder i plæne er, at det er obligatorisk og servitutbestemt at betale for udvidet pleje
og vedligeholdelse, som indbetales i ét beløb, for
hele fredningstiden.

Et kistegravsted i den anonyme plæne er
uden nogen form for synlig markering. Gravstedet er placeret i et grønt areal, uden plads
til mindesmærker, blomster og lignende.
Fredningstiden for en kistebegravelse er 20
år. Brugsretten kan ikke fornyes.
Fælles for disse gravsteder i plæne er, at det
er obligatorisk og servitutbestemt at betale
for udvidet pleje og vedligeholdelse, hvilket
indbetales i ét beløb, for hele fredningstiden.

Begravelser og bisættelser
Begravelseshøjtideligheder

Efter ceremonien

Kan foregå på alle hverdage kl. 11.00 og kl.
13.00, dog tidligst to døgn efter, at der er
truffet aftale med begravelsesforretning og
kirkekontor. Kapellet bliver åbnet en halv
time før ceremonien. Blomsterkort indsamles, og kortene overrækkes til nærmeste pårørende efter ceremonien.

Efter ceremonien vil blomster og kranse pryde
gravstedet eller blomsterpladser ved gravstedet.
Når de begynder at visne, fjernes de af kirkegårdsgartnerne. Signerede bånd kan udleveres efter
forudgående aftale med kirkegårdskontoret.

Urnenedsættelse

Gravhøj på kistegravsteder

Kirkegårdskontoret giver besked til pårørende, når urnen modtages. Hvis familien
ønsker at deltage ved urnenedsættelsen, aftales tidspunktet med kirkegårdskontoret senest to dage i forvejen. Urnenedsættelse kan
foregå mandag til torsdag mellem kl. 10 og 14
samt fredag mellem kl. 10 og 11.

Ved kistebegravelser anlægges en gravhøj, indtil
gravstedet er klar til permanent anlæg og beplantning. Gravhøjen pyntes efter årstiden af kirkegårdsgartnerne – stedmoderblomster om foråret,
isbegonier om sommeren, lyng om efteråret og
gran om vinteren.

Anlæg af kiste- og urnegravsteder
Knap et år efter en ny kistebegravelse vil nærmeste pårørende blive kontaktet med tilbud
om råd og vejledning om anlæg og beplantning af gravstedet. Kirkegårdens gartnere
udfører arbejdet mod betaling.
De pårørende kan også selv anlægge gravstedet, men forinden vil kirkegårdens gartnere
genplante hæk, udjævne gravhøjen og udlægge ral på gravstedet. Det sker mod betaling.

Hvis kirkegårdens gartnere udfører anlægget, gives plantegaranti med gratis udskiftning af udgåede planter i op til et år efter plantningen.
Bemærk at der på kistegravsteder ikke må bruges
anden grusbelægning end den type ral, som anvendes på kirkegården. På traditionelle urnegravsteder må der ikke bruges grusbelægning, skærver eller flis, men kun jord eller fast belægning.
Beplantningen på traditionelle urnegravsteder må
ikke overstige én meter i højden.

Vedligeholdelse af gravsted
Kirkegårdens besøgende kan med rette forvente, at alle gravsteder er passet pænt og
med årstidens udsmykning. Alle gravstedsindehavere har pligt til at vedligeholde gravstedet. Kirkegården står for hækklipning.
At vedligeholde et gravsted kræver regelmæssig lugning og trimning af planter. Ukrudt
og beplantning må ikke blive så stort, at det skæmmer gravpladsen eller spreder frø til
omgivelserne. Kirkegården tilbyder serviceydelser på gravstedet mod betaling. Ved henvendelse til kirkegårdskontoret kan der indgås aftaler for et år ad gangen eller en fast
aftale fremover.
Hvis et gravsted misligholdes, vil gravstedsindehaveren modtage skriftlig påmindelse,
med tilbud om, at kirkegårdens gartnere kan ren- og vedligeholde samt istandsætte gravstedet mod betaling. Hvis gravstedsindehaveren fortsat misligholder gravstedet, trods
gentagne skriftlige påmindelser, kan gravstedet sløjfes. Det sker efter en forudgående
skriftlig advarsel, som sendes anbefalet til gravstedsejer.
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I skemaet herunder kan du se, hvad der er muligt på de enkelte gravsteds typer.
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Kirkegården kan tilbyde
Udvidet pleje og vedligeholdelse

Granpyntning

En aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse
omfatter, at kirkegårdsgartnerne holder gravstedet rent for ukrudt ved at skuffe og rive.
Buketter og dekorationer fjernes løbende,
efter gartnerens vurdering. Nedfaldent løv
fjernes og planter trimmes. Udgåede planter
erstattes. Gravstedet rettes op efter behov og
efterfyldes med ral. Gravstenen renses for alger. Ny aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse kan til enhver tid indgås. Men er der
tale om et ældre gravsted, forbeholder kirkegården sig ret til, mod betaling, at foretage
foretage en istandsætning af gravstedet.

Granpyntning udføres over en periode på
otte uger med start i uge 43. Kirkegården tilbyder forskellige typer af granpyntning. Mere
information kan findes på vores hjemmeside.
eller kontakt kirkegårdskontoret for at høre
nærmere om granpyntning

Istandsætning af gravsted

Ligeledes kan kirkegården forestå plantning
af juletulipaner i ugen op til jul, eller udsætning af afskårne påskeliljer i vase i ugen op
til påske.

På et gammelt gravsted kan der forekomme
jordsænkning, eller planterne kan blive forvoksede og grimme. Gravstedsindehaveren
kan når som helst bestille kirkegården til,
mod betaling, at udskifte planter, eller til en
opretning eller fuldstændig omlægning af
gravstedet.

Buketter, kranse, påskeliljer
og juletulipaner
Efter aftale kan kirkegårdsgartnerne sætte
buketter på gravstedet ved mærkedage, eller
lægge kranse og puder på gravstedet i december eller ved allehelgen.

I forbindelse med fornyelse af et gammelt
gravsted kan kirkegården kræve, at gravstedet sættes i stand på gravstedsindehaverens
bekostning.

Udplantning af forårs- og
sommerblomster
Kirkegården kan efter aftale udplante forårs- og sommerblomster. Det kræver dog, at
der findes en blomsterkumme på gravstedet.
Sidst i marts udplantes stedmoderblomster,
og det er muligt at bestille en bestemt farve,
inden for det udvalg som producenten kan
levere.

Granpynt til plade i plæne

I dagene op til grundlovsdag erstattes stedmoderblomsterne med isbegonier, eller andre brugbare sommerblomster efter aftale. I
slutningen af august er det muligt at få plantet lyng på gravstedet.
I forbindelse med hver udplantning løsnes
eller efterfyldes jorden i blomsterbedet, og
der gødskes med langtidsvirkende gødning.
Kirkegårdsgartnerne vander ikke efterfølgende, undtagen ved ekstrem tørke udmiddelbart efter udplantningen.
Granpynt til traditionel urnegravsted

Når gravstedet udløber
Udløb

Ved sløjfning

Brugsretten til et gravsted gælder altid til d.
31. december i udløbsåret, uanset begravelsesdatoen.

Ved sløjfning af et gravsted overdrages rettighederne til kirkegården. Gravstedsindehaver kan i
forbindelse med sløjfning, vælge at beholde mindesten, planter, trædesten m.m. fra gravstedet.

I starten af september måned i udløbsåret
sender kirkegårdskontoret en påmindelse om
gravstedets udløb. Henvendelsen indeholder
informationer om, hvorledes gravstedsretten
kan fornyes eller sløjfes samt en prisliste over
serviceydelser.

Når kirkegården overtager rettighederne til gravstedet, ryddes denne og mindesten sendes til destruktion, med mindre stenen eller gravstedet er
klassificeret som bevaringsværdigt - i så fald bevares denne.

Betalingsmuligheder:
• Engangsbeløb. Erhvervelse og obligatoriske ydelser for fredningsperioden skal betales
som engangsbeløb. Fornyelse og tilvalgte aftaler kan betales som engangsbeløb. Beløbet
indbetales via et GIAS-tilbud til Folkekirkens Kapitaladministrationssystem (KAS). Ved
betaling af GIAS-tilbuddet, betragtes aftalen som indgået. Efter KAS har modtaget indbetalingen, fremsendes en faktura som kvittering i e-Boks til gravstedsindehaver.
• Årlig faktura. Kirkegårdskontoret udsender en samlet faktura først på året for indgåede
aftaler i det forstående år. Tilvalgte ydelser kan betales på årlig faktura. Efter udløb af
fredningstiden kan obligatoriske ydelser ligeledes betales på årlig faktura.

Kirkegårdskontorets
åbningstider
Mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-12.00
Tirsdag og torsdag kl. 08.30-12.30
Ved ønske om aftale uden for åbningstiden kan kontoret kontaktes på:
Møllevej 69
7700 Thisted
Tlf.: 97 92 08 68
kirkegaard@thistedkirkegaard.dk
www.thistedkirkegaard.dk

Thisted: 97 92 01 38 | Nors: 97 98 10 19
vester-begr.dk
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