Hvor går du hen,
når dine kære går bort?

Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium om:
valg af begravelsesform (kiste eller urne) | rettigheder og pligter | valg af gravsted

SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM
omfatter to kirkegårde, kapel, krematorium samt kirkegårdskontor og mandskabsfaciliteter. Menighedsrådene i Silkeborg og Mariehøj
sogne vælger kirkegårdsbestyrelsen, som er ansvarlig for kirkegårdens og krematoriets drift. Den daglige drift tager kirkegårdens
ansatte sig af: kirkegårdsleder, kirkegårdsassistent, gartnere, kontorpersonale og krematorieteknikere.
Kirkegårdskontoret
Her besvarer vi spørgsmål, aftaler højtideligheder i kapellet, begravelser og urnenedsættelser. Alle aftaler vedrørende gravsteder kan du også få hjælp til på kirkegårdskontoret.
Kapellet
Kapellet kan være rammen om bisættelse eller begravelse. Kapellet
har cirka 200 siddepladser, orgel og teleslynge/højtaler- anlæg.
Alle kan benytte kapellet, og hvis afdøde var medlem af Folkekirken,
er det gratis.
Krematoriet
Vi foretager cirka 1.500 kremeringer årligt fra Silkeborg og
opland.
Vestre Kirkegård
Vestre Kirkegård blev anlagt i 1881 og er udvidet flere gange –
senest i 2014 med skovkirkegård. Den parklignende kirkegård
med mange træer og store græsflader ligger nær skov og sø.
Til Vestre Kirkegård er knyttet kapel, krematorium og kirkegårdskontor.
Østre Kirkegård
Østre Kirkegård blev anlagt i 1851 og er byens ældste. Kirkegården er ikke
længere i brug til begravelser, men ligger hen som et historisk anlæg nær
bymidten. Silkeborgs grundlægger Michael Drewsen er begravet her.

URNENEDSÆTTELSE På Silkeborg Kirkegård kan du som pårørende altid være med ved urnenedsættelser – også i fællesplæne
og skovafdeling. Urnenedsættelser finder sted inden for almindelig arbejdstid samt sidst lørdag i måneden.

Begravelse i kiste eller urne?
Om man vælger den ene eller den anden begravelsesform, vil ofte
være en afvejning mellem:
»» Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse
»» Familiens tradition, og hvad familien finder rigtigt
»» Økonomi og praktiske overvejelser
Fra kirkegårdens side kan vi rådgive om økonomi og det praktiske.
Hvad begravelsen angår, er der ikke nogen stor økonomisk
forskel mellem en kistebegravelse og en urnebegravelse med kremering.
Hvad gravsted angår, er der stor forskel på økonomien afhængig af begravelsesformen.

Kistegravsteder er store, og de skal passes i 25 år efter begravelsen. Det gør gravstedets vedligeholdelse væsentlig dyrere end
de mindre urnegravsteder. Urner kan også begraves i kistegravsteder.
Urnegravsteder er mindre, og de skal kun passes i 10 år efter
begravelsen. Dette gør urnegravstedernes vedligeholdelse billigere.
Gravstedstypen har også betydning for prisen for vedligeholdelse. Traditionelle gravsteder er dyrere at
vedligeholde end plænegravsteder. De billigste
gravstedstyper er plænegravsteder, kolumbarium,
fællesplæne og skovkirkegård.

Rettigheder og pligter
Alle borgere i Silkeborg og Mariehøj sogne har ret til
at blive begravet på Silkeborg Vestre Kirkegård. Har
man anden tilknytning (f.eks. familiegravsted) til kirkegården eller sognene, har man også ret til begravelse på Silkeborg
Vestre Kirkegård.
Kirkegården er også åben for begravelse af borgere fra andre
sogne og kommuner. For medlemmer af Folkekirken er gravstedet
gratis, mens ikke-medlemmer skal betale et gebyr for gravstedet.
Når du har valgt gravstedet, medfølger pligten til vedligeholdelse.
For mange gravsteder gælder, at der skal tegnes en Obligatorisk
vedligeholdelsesaftale for fredningsperioden (10 år for urner og
25 år for kister).

For traditionelle gravsteder er
valgmulighederne større:
»» Du kan selv passe gravstedet
»» Kirkegården kan passe gravstedet et år ad gangen
»» Der kan tegnes vedligeholdelsesaftale for hele
fredningsperioden
I alle tilfælde vedligeholder kirkegårdens personale hækkene.
Du kan tilkøbe en række ekstra ydelser til gravsteder; grandækning, blomster eller buketter.

Valg af gravsted
På Silkeborg Vestre Kirkegård
kan du vælge mellem mange
forskellige gravstedstyper. På
de følgende sider beskriver vi de
enkelte gravstedstyper samt de
vigtigste regler for den pågældende gravstedstype.
a) Traditionelt gravsted og
freestyle-gravsted (til kister og
urner)
b) Plænegravsted med gravsten
i bed (til kister og urner)
c) Plænegravsted med navneplade eller stele (til kister og
urner)
d) Kolumbarium (til urner)
e) Skovkirkegård (til urner)
f) Kistefællesplæne og urnefællesplæne (til kister og urner)
g) Gravsted til børn

Traditionelt
gravsted til kister og urner
Gravstedets kendetegn er den stedgrønne hæk, der
afgrænser gravstedet. Denne type gravsted tilgodeser
familiens ønsker og behov om selv at have indflydelse på
udformning af gravsten, beplantning, bunddække, m.m. Du
kan anlægge gravstedet og tilplante på mange forskellige
måder – kirkegårdens personale kan evt. udføre arbejdet,
hvis du ikke selv har lyst.
Vedligeholdelse af gravstedet
Det er den eneste gravstedstype, du kan vælge selv at
passe, men du kan også bestille kirkegården til pasning.
Sommerblomster og grandækning kan du bestille på kirkegårdskontoret.

Freestyle
Dette er en variant af gravstedstypen med stor frihed til at
bestemme indhegning, bunddække, m.m. Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Plænegravsted med navneplade eller
stele (opretstående gravsten) til kister
og urner
Gravstederne er til både kiste- og urnebegravelser – i den lille
størrelse alene til urner og med større mål til kister og urner.
Navneplade/stele
Gravsten skal overholde nogle krav, som kirkegårdskontoret informerer om ved erhvervelse af gravstedet.
Pynt på gravstedet
Godkendte vaser (maks. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder
pynt, som kan være buketter, dekoration, gravlys, m.v.
Du må ikke plante på gravstedet, heller ikke i rabat mellem plæne
og hæk. Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Kolumbarium til urner
Denne gravstedstype finder du kun få steder i Danmark. På Silkeborg Kirkegårde har vi to forskellige typer:
»» I afdeling COL står urnerne på hylder – synligt for enhver,
men bag en låst dør, som familien får udleveret en nøgle til.
Hvert gravsted rummer to urner.
»» I afdelingen UHAL (Urnehal) og UMUR (Urnemur) står urnerne
i nicher bag en navneplade af marmor. Hvert gravsted rummer
op til tre urner.
Pynt til gravstedet
Kobber-kummer til beplantning og vaser af kobber, som kan
fastgøres ved gravstedet, kan du bestille på kirkegårdskontoret.
Brug af levende lys er forbudt, og det er forbudt at bruge søm,
skruer, kroge og andet, som fastgøres i murværket. Udplantning af
blomster samt vinterpyntning med granguirlander kan du bestille
på kirkegårdskontoret.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Plænegravsted med
gravsten i bed til kister og urner
Gravstederne ligger østvendt med en takshæk som baggrund.
Mellem gravstenene planter kirkegården stedsegrønne buske eller
stauder
Gravsten
Udformningen er valgfri, dog med en maks. højde på 70 cm,
maks. bredde på 70 cm og maks. tykkelse på 30 cm.
Beplantning og pynt på gravstedet
I bedet foran stenen kan du plante blomster og lave planer efter
eget valg. Du må ikke lægge bunddække af stenmaterialer på
gravstedet. Sommerblomster og grandækning kan du bestille på
kirkegårdskontoret.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.
Variant af gravstedstypen, afd. M1
Her er bedet, hvor gravstenen placeres, lidt større, og du har
større valgfrihed, hvad angår bunddække og planter.

Skovkirkegården – anonyme gravsteder i naturen til urner

Kistefællesplæne og urnefællesplæne
– ”De ukendtes grav”

I den blandede løv- og nåleskov (i kirkegårdens nordlige ende)
kan der nedsættes urner. Hvert gravsted kan rumme to urner.

Fællesplæne er en meget enkel gravstedstype. Hvis det er vigtigt
for dig, at familie eller ægtefælle begraves i samme gravsted,
anbefaler vi valg af for eksempel plænegravsted, kolumbarium
eller skovkirkegård. Vi har to fællesplæner – den ene til kister og
den anden til urner. Ved begravelse eller urnenedsættelse bruger
vi altid næste plads i rækken, og hvert gravsted rummer en kiste
eller en urne. Gravstederne er uden monumenter og navne. Ved
plænerne ligger en fælles blomsterplads.

Mindesten og pynt
Nedgravede urner må du ikke markere med gravsten, trækors
eller andre synlige mindesmærker. I skoven er det forbudt at
sætte gravlys, vaser, potteplanter, afskårne blomster, kranse og
andet pynt. Du kan tilkøbe sten med indhugget navn eller navnemønt i mindemuren ved indgangen til skovkirkegården. Blomster
og andet pynt skal du lægge på blomsterplads ved skovkirkegårdens indgang.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Pynt på fællesplænerne
Buketter, vinterkranse m.m. skal du lægge på blomsterpladsen.
Vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Gravsteder til børn
Skulpturen Bæreren (udført af Filip Møller i 2014) står centralt
på børneafdelingen. Du kan lægge blomster og anden type
pynt her, og du kan tænde et lys i bronzegloben. Det er muligt
at begrave kister med maks. længe på 180 cm. og urner i
gravstederne. Der er forskellige gravstedstyper til rådighed:
plænegravsted med eller uden navneplade (maks. 40x40 cm.),
opretstående sten i staudebed og traditionelt gravsted.

Oversigt over
gravstedstyperne
Traditionelt gravsted, kiste
’Free-style’
Traditionelt gravsted, urne
Plænegravsted m. gravsten i bed
Plænegravsted med navneplade
Plænegravsted med stele
Plænegravsted med navneplade 1 m²
Kolumbarier
Skovkirkegård
Kistefællesplæne
Urnefællesplæne
Børneafdeling, trad. gravsted
Børneafdeling, plænegravsteder

For børn begravet i kiste gælder andre
fredningstider end for voksne:
»» 0-2 år: 10 år
»» 2-10 år: 20 år
»» 10- år: 25 år (som for voksne)
For børn begravet i urne er fredningstiden 10 år.
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Det sidste ønske
Vælg en genbrugsgravsten
og støt mijøet.

Genbrugsgravsten.dk

Ildfast Service der Holder

VI TILBYDER MATERIALER OG LØSNINGER
TIL OPTIMAL FORBRÆNDING I:
• krematorie- og specialovne
• affalds- og biomasseovne af enhver type
• industri- og procesanlæg

Tak til sponsorer og annoncører for støtte til denne brochure.
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