Gravsted med plade i plænen

Anonymt gravsted

Vejledning til valg
af gravsted
på Drejø Kirkegård
I fællesplænen, med plader i plænen,
er der plads til både urner og kister.
I et urnegravsted er der plads til 2 urner.
I et kistegravsted er det muligt også at
nedsætte flere urner.
Ved erhvervelse tegnes en legataftale
med Fyens Stift over hele fredningstiden. Gravstedet kan fornyes.
Navnepladen må maks. være 47 cm x
32 cm. Pladen skal være flad med en
naturlig form med plads til maks. 5
linjer, dvs. 2 navne, datoer og en
mindelinje. Bogstaver og tal skal være
nedfældede.
Kirkegården stiller en vendbar vase, til
afskårne blomster, til rådighed, og der
må lægges en krans og en gravlygte på
navnepladen i vinterperioden. Der må
ikke plantes ved pladen.
Fællesplænen er omkranset med tax
hæk og har fire indgange fra stien
langs kirkens nordside. Gravstederne
ligger i 2 rækker parallelt med kirken.

I fællesplænen uden plader, på
kirkens sydside, er der mulighed
for anonym urnenedsættelse.
Fredningstiden er 10 år.
Ved erhvervelse tegnes en
legataftale med Fyens Stift for
hele fredningstiden. Gravstedet
kan ikke fornyes.
Her er der ingen gravstene.
Buketter eller kranse lægges
kun i området foran marmorkorset.

Denne folder giver et overblik over de
forskellige gravstedstyper på
Drejø kirkegård.
Drejø Kirke
Kirkevejen 5, Drejø
5700 Svendborg
Udgivet af Drejø Menighedsråd
www.drejøsogn.dk

Kistegravsted

Et traditionelt kistegravsted har plads
til 1 eller 2 kister.
Fredningstiden er 30 år på Drejø kirkegård.
Det er muligt at forny gravstedet.
Det er også muligt at nedsætte 1 eller
flere urner i et kistegravsted.
Gravstedet kan beplantes og vedligeholdes af den afdødes familie, men
også helt eller delvist af kirkegårdens
per-sonale.
Gravstedet er omkranset af thuja- eller
tax hæk. Hækken tilhører kirken.
Den plantes og vedligeholdes af kirkegårdens personale.

Urnegravsted

Et urnegravsted har plads til 1
eller 2 urner. Dobbeltgravsteder
kan have op til 4 urner.
Fredningstiden er 10 år på Drejø
kirkegård.
Det er muligt at forny gravstedet.
Gravstedet kan beplantes og
vedligeholdes af den afdødes
familie, men også helt eller
delvist af kirkegårdens personale.
Gravstedet har en høj thuja
hæk i baggrunden og en
buskbom hæk til de andre tre
sider. Hækken tilhører kirken.
Den plantes og vedligeholdes af
kirkegårdens personale.

Generelle bestemmelser

På Drejø kirkegård har kistegravsteder en fredningstid på 30 år og
urnegravsteder
på
10
år.
Fredningstiden kan fornyes, undtagen
for de anonyme urnegravsteder i
fællesplænen.
Traditionelle gravsteder kan vedligeholdes privat eller af kirkegården.
Enten per årlig faktura eller som legataftale over 20 år ved kistegravsteder
og 10 år ved urnegravsteder.
Herefter mindst 5 år ad gangen.
Aftalen kan omfatte:
- Almindelig vedligeholdelse.
- Forårs- og sommerblomster.
- Grandækning.
- Kranse.
Gravsted i fællesplænen, enten med
plade eller anonym, vedligeholdes
obligatorisk af kirkegården. Derfor
indgås en legataftale med Fyens Stift
for hele fredningstiden.
For priser og yderligere oplysninger
kontakt venligst graveren:
Ursula Weidemann
Tlf.: 28 93 43 84.
baekskildegaard@strynet.dk

