DEN SIDSTE REJSE

tag stilling allerede nu

HERNING KIRKEGÅRDE

DET ER SÅ VIGTIGT,
AT VI TALER OM DØDEN
Selv om døden er en helt naturlig del af livet, er det
svært at sætte ord på, uden at føle, at man samtidig giver
afkald på håbet. Men det er en rigtig god idé at få talt om
denne del af livet, mens man stadig er rask og rørig.

Det er bare så værdifuldt for de efterladte at få skrevet
noget ned. Næsten alle dødsfald er jo overraskende, og så
er det bare fantastisk, at der ligger noget hjælp lige foran
én, som man som nærmeste pårørende kan gribe til.

Et dødsfald er en pludselig hændelse, som efterlader ens
kære i sorg, og med meget at skulle tage stilling til. Jo
tidligere vi begynder at tale om døden, desto bedre.

Vi vil her med denne folder forsøge at vise nogle af de
valgmuligheder for valg af gravsted, der eksisterer ved
Herning Kirkegårde. Og herunder blot kort beskrive,
nogle af de krav og muligheder og evt. begrænsninger
der er ved de forskellige typer til lidt inspiration.

Jeg er enig i, at det da ikke til at begynde med er så nemt
at skulle sætte sig ned og tænke over alle de ting, der har
med døden og ens egen begravelse at gøre. Der skal da
lige noget overvindelse til, og man behøver jo ikke svare
på alt her og nu – men jo mere jo bedre.
Men jeg tror og er af den holdning, at det blot bliver
endnu sværere, hvis man skal tale om sådanne egentligt
helt banale praktiske ting på et alvorligt sygeleje. Det
kan kun gøre det nemmere, hvis man sidder to eller flere
sammen og tager en rolig og naturlig snak om tingene og
ens forestillinger, og så får noget noteret ned.

Men husk på, at det altid er ved kontakt med og ved
besøg på kirkegården, at det endelige valg skal foregå, for
ét er papir, noget andet er ens forestilling, og noget helt
tredje er virkeligheden, når man står der. Det er langtfra
sikkert, at ens første forestilling stemmer overens med
virkeligheden, eller de muligheder eller begrænsninger
for det første valg af gravsted er det helt rigtige, når man
står der.
Valget er vigtigt, da det er en beslutning, der rækker flere
år ud i fremtiden.

Det skal selvfølgelig ikke være en pligt for det enkelte
menneske, at efterlade sig sine ønsker om både salmevalg, gravsted og stillingtagen til, om man gerne vil
have en begravelse eller en bisættelse. Men det er bare
en super god idé at gøre det. Om linjerne så nedfældes i
denne folder, en notesbog eller bag på en gammel bagerpose, er helt lige meget.

Torben Rasmussen
Kirkegårdsleder, Herning Kirkegårde

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find
fotogallerier og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.

Fotogalleri

Webikon

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

DER ER MANGE PRAKTISKE TING AT FORHOLDE SIG TIL
I TIDEN LIGE EFTER ET DØDSFALD
Det praktiske, der skal ordnes efter et dødsfald, kan virke uoverskueligt, men det kan også være en mulighed for at
holde tankerne lidt på afstand, og rart sommetider at have noget konkret vedr. dødsfaldet at skulle forholde sig til og
ikke mindst tage sig af. Mange gør brug af en bedemand i forbindelse med meget af det praktiske omkring dødsfald
og begravelse. Vær opmærksom på at pris, service og kvalitet kan variere meget afhængig af, hvilken bedemand du
vælger. På www.forbrug.dk kan du læse mere om det at vælge bedemand.

Opgaver/overvejelser
Lige efter dødsfald
• Kontakte 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. skilsmissepapirer
Overvejelser inden møde med kirkegårdskontoret/kirkegården/bedemanden
•
•
•
•

Hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå?
Skal afdøde jordbegraves eller brændes?
Skal højtideligheden være i kirke eller kapel?
Var afdøde medlem af folkekirken eller et
andet trossamfund?
• Skal en præst medvirke til højtideligheden?
• Hvornår ønskes højtideligheden 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?
• Hvilken kiste eller urne kunne I tænke jer?
• Hvad skal der være af kistepynt?
• Skal den afdøde have noget med i kisten?
• Var der blomster, den afdøde var særligt glad
for?
• Hvilke salmer skal synges i kirken?
• Ved bisættelse: Skal kisten blive stående 		
eller skal den bæres ud?
• Skal der holdes noget efterfølgende?

Tag kontakt til kirkegårdskontoret
• Aftal tid til at besøge kirkegården, og få afklaret
hvilke muligheder for bisættelse og begravelse
der er

Kommentarer

Hvem står for det?

Udført
(sæt kryds)

HERNINGS KIRKEGÅDE

VESTRE KIRKEGÅRD

Det er meget vigtigt at have tiden til at komme ud på
kirkegården og få en rundgang med en af de ansatte
på kirkegården for at blive sat lidt ind i de muligheder,
kirkegården kan tilbyde, i forhold til de ønsker, afdøde
måske havde, og ikke mindst de ønsker, I som nærmeste
pårørende har.

Vestre Kirkegård, Vestergade 63, repræsenterer den
traditionelle kirkegårdskultur, som giver mulighed for
individuel anlæggelse af gravsteder.

Besøget på kirkegården skal denne dag kun ende ud
med, netop at finde det sted, der føles helt rigtigt som det
sidste hvilested til jeres afdøde.

Ved dødsfald erhverves jorden for en fredningsperiode,
som er 20 år for kister og 10 år for urner. Gravstedsindhegning og lægning af forkanter samt klipning af hække
skal foretages af kirkegården. Anlæg af forkant betales af
gravstedsejeren.

AFD. F. OG M – URNER I GRÆS MED
LIGGESTEN
Gravstederne er udlagt i græs og beregnet til urner.
Gravstederne må ikke indhegnes, og der må kun anbringes blomster i nedgravet vase. Monumentet skal være
en lille liggesten på 40 x 60 cm, placeret i niveau med
græsset. Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele
fredningsperioden.

AFD. L. – BØRNEPLÆNE
Gravstederne er udlagt i græs og beregnet til kiste eller
urne af dødfødte eller nyfødte børn. Gravstederne må
ikke indhegnes, og der må kun anbringes blomster i
nedgravet vase. Der skal indbetales til vedligeholdelse for
hele fredningsperioden.

AFD. G. – URNER I STAUDELUND
Gravstedet er udlagt på en bund af stauder og må ikke
indhegnes, og der må kun anbringes blomster i nedgravet vase, som købes sammen med gravstedet. Ved køb af
gravstedet nedsætter kirkegården en granitvase. Prisen
for granitvasen betales særskilt til kirkegården. Ønskes
yderligere vaser, kan denne købes på kirkegårdskontoret.
Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

Åkirkebyvej 7, 7400 Herning
Telefon: 97 12 59 40
E-mail: br@em-vvs.dk

www.em-vvs.dk

VVS-installatør og VVS-firma med 50 års erfaring
Vores VVS-firma står altid klar med råd og vejledning og giver gerne et gratis og helt uforpligtende
tilbud og en konkurrencedygtig pris på din VVS-opgave.

VESTERGADE 62 . 7400 HERNING

TELEFON 97 12 07 00

Vi laver alt inden for
begravelsesbinderi
Klik ind på vores hjemmeside,
www.vestergadesblomster.dk
og se, hvad vi kan tilbyde.
Se også vores udvalg af
kirkegårdsbinderi i butikken.
Vi er klar til at hjælpe dig.
ÅBNINGSTIDER:
Man-tors: 8.30-17.30

Fredag: 8.30-18.00

Lørdag: 8.00-13.00

NORDRE KIRKEGÅRD
Nordre Kirkegård, Gullestrupvej, er en kombination af
moderneskov-og plænekirkegård og traditionel anlagt kirkegård. Her er der muligheder for flere forskellige typer anlæg.
Ved dødsfald erhverves jorden for en fredningsperiode, som er
30 år for kister og 15 år for urner. Kirkegården er delt op i flere
afdelinger med hver sin anlægsform, som omtales på de næste
sider. I skoven og plænen er anonyme begravelser mulig.

AFD. A. – PLÆNEN
Gravstederne er udlagt i græs, og der må ikke plantes noget
med potteklump. Afskårne blomster skal nedsættes i vase ved
monumenternes øverste kant eller lægges på monumenterne.
Hvis der ønskes monumenter, skal det være liggesten af bornholmsk granit i størrelsen 120 cm i højden x 180 cm i bredden
med inskription i henhold til kirkegårdens vedtægter. Der skal
indbetales til vedligeholdelse for hele fredningsperioden. Den
fornødne klipning af græs samt indsamling af visne blomster
foretages af kirkegården.

AFD. B. – SKOVEN
Gravstederne er udlagt uden indhegning, og der må kun plantes etårige planter foran monumenterne i et bed på 50 x 50 cm.
Indenfor bedets mål tillades en benafgrænsning i mørke natursten. En eventuel bedafgrænsning skal udføres af kirkegården.
Mindestenene skal være opretstående af granit, tilhugget på
både for- og bagside og maks højde af 95 cm og maks 100 cm
i bredden, placeret i lige linje ved vestligste begrænsning af
gravstederne. Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele
fredningsperioden.

AFD. C. – TRADITIONEL KISTEBEGRAVELSE
Gravstederne er beregnet til kister, og må anlægges efter
eget ønske. Gravstederne er indhegnet med taksbaghække,
buxbomsidehække samt brostensforkant.

AFD. D. – TRADITIONEL URNEBEGRAVELSE
Gravstedet er beregnet til urner, og må anlægges efter eget ønske. Gravstederne er indhegnet med taksbaghække, buxbomsidehække samt brostensforkant.

Svanekevej 10 ‧ 7400 Herning

Telefon: 97 22 55 77

Din specialist i:
Gas og gastilbehør
Arbejdstøj og sikkerhedssko
Værktøj til industrien
Svejse udstyr

Telefon: 97 12 25 99
herning@sbherning.dk
www.sbherning.dk

AFD. E2/E3. – URNER I GRÆS
Urnegravsteder udlagt i græs. Der må kun plantes forårs/sommerblomster i et lille bed, der maks må strække
sig 25 cm ud fra monomentet, og kun i monomentets
bredde. Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele
fredningsperioden.

AFD. F. Ø. – KISTEGRAVE/URNEGRAVE
ØSTVENDTE
Gravstedet er udlagt i græs med bed og beregnet til
kister eller urner. Gravstedet må ikke indhegnes, og der
må kun plantes forårs- eller sommerblomster, løgvækster eller bunddækkeplanter. Buske eller stedsegrønne
planter må ikke plantes. Grandækning er mulig. Hvis der
anbringes vase, skal det være en af kirkegårdens godkendte vaser, der nedgraves. Monumentet må være af
varierende udformning og størrelse, dog må højden ikke
overstige 80 cm, bredden ikke over 125 cm, og tykkelsen
ikke over 50 cm. Monumentet skal anbringes således, at
den forreste kant skal være mindst 25 cm bag
brostenskanten. Der skal indbetales til vedligeholdelse
for hele fredningsperioden.

AFD. F. V. – KISTE/URNEGRAVE VESTVENDTE
I GRÆS
Gravstederne er udlagt i græs, og der må kun sættes
blomster i en af kirkegårdens godkendte vaser. Vinterdækning er ikke muligt. Hvis der anbringes vase, skal det
være en af kirkegårdens godkendte vaser, der nedgraves.
Monumentet skal være nedgravet plade på 60 x 80 cm
med indhuggede eller sandblæste bogstaver. Påsatte bogstaver eller symboler må ikke anvendes. Pladerne skal
nedlægges i plan med græsset og nærmeste kant 60 cm
fra hækmidten. Der skal indbetales til vedligeholdelse for
hele fredningsperioden.

AFD. N. G, URNER I GRÆS
Gravstederne er udlagt i græs, og der må kun sættes
blomster i en af kirkegårdens godkendte vaser, der
nedgraves. Vinterdækning er ikke mulig. Monumentet,
hvoraf der kun må være ét, skal være en granitplade på
40 x 60 cm med indhuggede eller sandblæste bogstaver. Påsatte bogstaver eller symboler må ikke anvendes.
Pladerne skal anbringes midt i gravfeltet, og i plan med
græsset. Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele
fredningsperioden.

AFD. N. H. – URNER I BEDE
Gravstederne er udlagt i bede med plads til urner, og der
må kun plantes forårsblomster, sommerblomster, løg
eller lignende i et lille bed foran monumentet. Bedet må
ikke strække sig udover en diagonal linje målt 35 cm fra
bedets yderste hjørne (modsat monumentet). Bedet må
grandækkes til vinter. Monumentet skal være en natursten eller plade i stenmaterialer, opret eller let skrånende, placeret bag en linje diagonalt fra hækhjørnerne med
en maks højde på 60 cm, en maks bredde på 60 cm samt
en maks dybde på 30 cm. Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

URNER I FÆLLESGRAV
Urnenedsættelsen foretages efter en plan, som kun
kendes af kirkegården. Der foretages ingen markeringer i
græsarealet. Buketter og lignende må kun henlægges ved
fællesmonumentet. Der skal indbetales til vedligeholdelse for hele fredningsperioden.

BEGRAVELSER
OG BISÆTTELSER
På Kirkegårdskontoret kan du få råd og vejledning om
indretning og vedligeholdelse af gravsteder. Vi vil altid
gerne give en rundvisning på kirkegården, for at gøre
nogle vigtige valg i en hård tid lidt mere overskuelige.

VEDLIGEHOLDELSE
Det er gravstedsejerens pligt at sørge for gravstedets
vedligeholdelse. Undtaget er de afdelinger, hvor kirkegården foretager vedligeholdelsen. Forsømmes vedligeholdelsen, kan gravstedet sløjfes i.h.t. kirkegårdens
vedtægter. Gravstedsejeren kan enten selv påtage sig
vedligeholdelsen eller overdrage denne til kirkegården.
Såfremt gravstedsejeren ønsker at overdrage vedligeholdelsen til kirkegården, vil denne mod betaling påtage
sig alt anlægs- og vedligeholdelsesarbejde samt plantning og pålægning af gran til jul.

VEDLIGEHOLDELSESAFTALER
Kirkegården påtager sig ren- og vedligeholdelse af gravsteder i flerårige peioder. Der udfærdiges en vedligeholdelsesaftale for den aftalte periode.

Vore primære arbejdsområder er følgende:
•
•
•
•
•
•

Murerarbejde
Entreprenørarbejde
Kloakarbejde
Kloak TV
Klinker og fliser
Maskinudlejning

•
•
•
•
•
•

Jord
Beton
Belægning
Fag-, hoved- og totalentreprise
Anlægsgartner
Vedligeholdelse af bygninger og udearealer

Virkelyst 22 · 7400 Herning · Tlf. 22 72 68 08
henrik@h-hvolgaard.dk · www.h-hvolgaard.dk

Tlf. 97 12 05 11
info@herning-kirkegaarde.dk
www.herning-kirkegaarde.dk

Kontortid 9-15.30, fredag 9-14, lørdag lukket.
Alle aftaler i forbindelse med erhvervelse af
gravsted samt priser på anlæg, renholdelse,
udplantning af årstidens planter og gran
påsætning aftales med kirkegårdskontoret.

14475 • www.jsdanmark.dk

Kirkegårdskontoret
Vestergade 63

