Info r m at i o n om
Gly ng ø r e k ir k e g å rd

Velkommen på kirkegården
En kirkegård er et sted, hvor der færdes mange mennesker. Vi kommer
her på de dage, hvor livet er meget svært, og vi kommer her, når sindet
er stemt til stille eftertanke og erindring.
Kirkegårdene, som vi kender dem, er under stadig forandring. Meget
skyldes ændrede traditioner. Tidligere blev langt de fleste begravet,
mens mange i dag vælger en bisættelse. Dette giver overskudsplads på
kirkegården, hvilket får nye områder til at spire frem. Således ser man
på Glyngøre kirkegård området ned mod Durupvej, hvor der er etableret
nye gravsteder i parklignende rum.
Det er en stor beslutning at træffe, når man skal afgøre, hvordan en afdød stedes til hvile. Begravelse eller brænding? Traditionelt gravsted
eller urnefællesgrav? I denne folder forsøges de forskellige muligheder
beskrevet, således I har de bedste forudsætninger for at beslutte jer.
Desuden står kirkegårdens personale til rådighed med hjælp og vejledning både om valg af gravsted, og om de muligheder der er for etablering
på de forskellige gravsteder.
Når man vælger begravelsesform og gravsted, er det vigtigt ikke at forhaste sig. Da det ofte er i forbindelse med et dødsfald, kan man føle, at
alt skal ske i en fart. Vel skal der handles, men der er tid nok til at træffe velovervejede beslutninger. Begravelsen/bisættelsen skal finde sted
indenfor 8 dage efter dødsfaldet, ligesom der skal ske henvendelse til
sognepræsten inden 48 timer for at anmelde dødsfaldet.

Generelt om gravstederne
Et gravsted er gratis for alle medlemmer af folkekirken, gravstedet udvælges i samråd med graveren. Reservation af gravsteder sker for minimum
fem år ad gangen og der skal ved reservationen indgås en ren- og vedligeholdelsesaftale for hele brugsperioden.
De fleste gravstedstyper kan vedligeholdes af de efterladte, dog er der
nogle, hvor andre regler gælder - se mere herom senere. Såfremt man
ønsker gravstedet vedligeholdt af kirkegårdens personale, rettes henvendelse til graveren med henblik på udarbejdelse af en vedligeholdelsesaftale.
Skal et gravsted forlænges ud over fredningstiden, betales et engangsgebyr uafhængigt af forlængelsestiden.
Hvis der er indsat en bobestyrer i forhold til opgørelsen af boet, kan en
eventuel GIAS-aftale, legatbrev, sættes i bero ved at give graveren besked
herom.
Særligt om vedligehold af gravsteder m.v.
Alle er velkomne til at låne vaser af kirkegården, disse er placeret ved
vandposterne, hvor du også finder skraldespande m.v. placeret.
Hækkene tilhører kirkegården og vedligeholdes af kirkegårdens personale.
Der tilbydes én slags perlegrus til brug på gravstederne.
Af hensyn til nabogravstederne må beplantning m.v. ikke vokse ud over
hækkene mellem gravstederne.

Det traditionelle gravsted
Området beliggende umiddelbart omkring Glyngøre Kirke, kaldes ”Den
gamle kirkegård”, dette område er forbeholdt dem, som allerede har et
familiegravsted der.
”Den nye kirkegård” er området nedenfor kapel og graverhus. Her kan
vælges traditionelle 1, 2 eller 3 kistes gravsteder med hæk omkring og
perlegrus i bunden.
Beplantning og gravsten kan her frit vælges. Såfremt det ønskes, kan der
også nedsættes urne på disse gravsteder.
Der er mulighed for at oprette forskellige aftaler omkring vedligehold og
pyntning af traditionelle gravsteder. Kontakt graveren for yderligere information herom.

Urnegravsted U1, Rododendron stien
En række gravsteder der løber fra kapellet og ned mod parkeringspladsen. I bagkanten af mindepladerne er der plantet en rodendendronhæk
som blomstrer i flotte farver.
Mindepladen skal være af blå granit og i målene: 35 cm x 52 cm x 2 cm,
og de indhuggede bogstaver hvidmalede.
Der bør maksimum sættes 3 stationære genstande fx vendevase, blomst,
mini-plante/-busk. Graverne hjælper gerne med råd og vejledning.
Det er obligatorisk at oprette en legataftale på vedligehold, for hele fredningstiden, som for urner er 10 år.
Der kan tilkøbes pyntning til gravstederne, henvendelse herom sker til
graveren.

De anonymes gravsted
De anonymes gravsted består af en fælles græsplæne til nedsættelse af
urner uden gravsten eller plade.
Blomster o.l. lægges her på det brostensbelagte område, eller de eksisterende vaser i belægningen benyttes.
Det er obligatorisk at oprette en legataftale på vedligehold, for hele fredningstiden, som for urner er 10 år.

Urnegravsted U2, række 1,
En række gravsteder omkranser de annymes gravsted på tre sider. Disse
gravsteder har en lille fin have med blomster, trær og buske som baggrund.
Mindepladen skal være af blå granit og i målene: 35 cm x 52 cm x 2 cm,
og de indhuggede bogstaver hvidmalede.
Der bør maksimum sættes 3 stationære genstande fx vendevase, blomst,
mini-plante/-busk. Graverne hjælper gerne med råd og vejledning.
Det er obligatorisk at oprette en legataftale på vedligehold, for hele fredningstiden, som for urner er 10 år.
Der kan tilkøbes pyntning til gravstederne, henvendelse herom sker til
graveren.

Urnegravsted U2, række 2, Halvcirkel
Nord for de anonymes gravsted løber U2, række 2 som to parallelle rækker gravsteder i en halvcirkel. Den inderste række har en lille fin have med
blomster, trær og buske som baggrund.
Den yderste række grænser op mod parkområdet. Begge rækker har hæk
som bagkant. Nogle gravsteder er adskildt med hæk, andre med belægningssten.
Der bør maksimun sættes til 3 stationære genstande fx vendevase, blomst,
mini-plante/-busk. Graverne hjælper gerne med råd og vejledning.
Der kan frit vælges gravstenstype, denne må dog maximalt være 40 x 60
cm
Det er obligatorisk at oprette en legataftale på vedligehold, for hele fredningstiden, som for urner er 10 år.
Der kan tilkøbes pyntning til gravstederne, henvendelse herom sker til
graveren.

Parken
Parken er en ny afdeling udlagt i plæne, med forskellige træer og planter. Parken er beliggende ved Durupvej og parkeringspladsen.
Parken er udlagt som kistegravsteder i græs med hæk som bagkant. Der
kan også nedsættes urner på kistegravstederne. Der er mulighed for at
vælge en valgfri natursten maximalt 40 cm høj og 60 cm bred.
Fælles for hele Parken er at, det er obligatorisk at lave legataftale på
hele fredningstiden, som er 10 år for urner og 30 år for kister.
Der kan tilkøbes pyntning til gravstederne, henvendelse herom sker til
graveren.

Parken - Plade i plæne
I det nordvestlige hjørne af parken, nærmest fjorden, er der et område med plade i plæne til både kister og urner. I dette område må der
sættes vaser med blomster ved siden af pladen, ligesom vendevaser må
graves ned der også. Til jul må man godt lægge kranse og pynte med
gran, der må dog ikke graves eller plantes i græsarealet.
Parken - Urneafdelinger
I hver ende af parken ligger to kvadrater, indrammet af en lav hæk. Heri
er urnegravsteder. Gravstederne er adskilt af belægningssten og som
bund er der plantet guldjordbær. I centrum af kvadraterne er et bed
med søjletaks og rhodenderon omkring. Der er valgfri gravsten som dog
maximalt må være 40 x 60 cm.

Bøgehaven
Bøgehaven er et fælles græsareal omkranset af en høj bøgehæk. Her
er 10 store kvadrater, placeret forskudt fra hinanden. I hvert kvadrat er
der plantet et træ i midten og en lille busk i hvert hjørne. På hver side af
kvadratet er der plads til to kister i plænen.
Gravstenen skal her placeres 30 cm fra græskanten og den må maximalt
være 70 x 70cm.
Der må plantes én række blomster foran stenen. Øvrige træer og planter tilhører kirkegården og må kun plantes eller fjernes af kirkegårdens
personale.
For gravsteder i Bøgehaven er det obligatorisk at lave legat-aftale for
hele fredningstiden, som er 10 år for urne og 30 år for kiste.
Der kan tilkøbes pyntning til gravstederne, henvendelse herom sker til
graveren.

Kontakt
Glyngøre kirkegård
Bredgade 23, Glyngøre
7870 Roslev
Graver
Kari Bjorvatn Værden
T: 5137 3753
E: 8546kav@km.dk
Glyngøre, Sæby, Vile Menighedsråd
Formand
Thorvald Mortensen
T: 2422 9922
E: 8546thm@km.dk
Kirkeværge
Pia Laursen
T: 2037 8251
E: pml@morsoe.dk
Sognepræst
Susan Aaen
T: 9773 1011
E: saa@km.dk
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