VEDTIEGT
for

KirkegXrd: Brenderup

Provsti: Middelfart

Kommune: Middelfart

Stift:

Fyns

A. Kirkeg8rdens bestyrelsesforhold

s1
Kirkeg8 rden^ejes af Brenderup kirke og bestyres af
menighedsrdd/ki rkegd rdsbestyrelse.

Brenderup-Indslev

s2

KirkegSrdens drift forestSs af det af menighedsr8det nedsatte kirkeg8rdsudvalg.
Stk. 2. Tilsynet med driften pShviler kirkevergen i overensstemmelse med reglerne i

vedtagt for kirkevergen.
Sfk. 3. Kirkegirdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver/kirke96rdsleder under ansvar overfor menighedsrSdetTkirkeg3rdsbestyrelsen og
overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen/kirkegSrdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtagt.
Stk. a. Klag., v6drsrende kirkegSrdens drift rettes til meiighedsrSdet.

s3

i

Kirkeveergen og g raveren/kirkegS rdslbderen opbevarer hver et eksemplar af s8vel
kirkegardskortet som kirkegdrdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid
galdende bestemmelser.
Stk. 2. Kirkegerdsprotokollen skal fores i en af Kirkeministeriet godkendt
standa rd protokol eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegirdsprotokol.
Kirkeg8 rdsprotokollen kan fores p3 edb i et af Kirk^em in iste^riet godkendt system.
Sfk. 3. Mindst en gang Srligt skal gravpladserne pd kirkegdrden sammenholdes med
begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstem melser
beiigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegSrden.

B.

Gravsteder

54

Den best8ende kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen ost-vest
bevares s3 vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

s5

Henvendelse om erhvervelse af br-ugsret til gravsteder^- gravstedsret - og om
nedsettelse af kister eller urner s8vel i nye som i bestiende gravsteder sker til
kirkev€rgen/g raveren/kirkegS rdslederen.

s6

I forbindelse med udleggelse af gravsted^til begravelse eller urnenedsattelse
udfardiger kirkevargen/graveren/kirkegXrdslederen et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urneneds€ttelser i gravstedet foretages
p8tegning herom pE g ravstedsbrevet.

s7

Begeering om erhvervelse af gravstedsret skal imgdekommes
person som:

til begravelse af en

1) har bopal i sognet
2) er udensognsboende, men har en serlig tilknytning til sognet, idet serlig

tilknytning foreligger, hvis den udensognsboende tidligere har haft bopel isognet,
har nere pargrende, der bor i^sognet eller har egtef€lle/reg istreret partner,
foraldre eller born begravet pd en kirkegdrd i sognet.
Stk. 2. Der kan herudover ikke erhverves giavstedsret pB kirkeq8rden/Der kan tillige
erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrddets narmere
bestemmelse,

Sfk. 3. NBr der udlegges gravplads til en gift person/reg istreret partner, skal der p3
begaering samtidig udlaegges en gravplads til den efterlevende egtefelle/legistrerede
partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette galder ogsS i tilfelde,
hvor der uden vederlag udlegges gravsted for en ubemidlet afdod. lEgtefellen/den
registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin dod har
boDEl.
Stk, 4. Der skal altid vaere adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1,
til at f3 en gravplads udlagt uden vederlag.
sfk. 5. Gravsteder kan udlegges med indtil gravpladser. @nskes storre gravsteder
udlagt, kan dette alene ske med menig hedsrddets/kirkegdrdsbestyrelsens
godkendelse.
Stk. 6. qnske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens^ud lob skal
imodekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegdrden er til hinder
for det.
Stk. 7. Der kan indgSs aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog
aldrig lengere end 60 3r. Hvis en sSdan aftale indgSs, betales der et engangsbelob for
samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbelob for ren- og vedligeholdelse
i alle brugsperioder ved ikrafttraedelsestidspun ktet for aftalen.

!

s8
Side 2 af 8

Ved begravelse eller urnenedsattelse iet bestdende gravsted skal gravstedsretten om
nodvendigt forlanges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste
begravelse eller urnenedsaettelse overstiger den lgbende brugsperiode.

se

Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremg8r af aftalen
om erhvervelse eller fornyelse.

s10

Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrSdetsTklrkegSrdsbestyrelsens
samtykke.

-511

Hvis gravstedsretten onskes fornyet, m5 indehaveren af brugsretten rette
henvindelse til kirkevergen/g raveren/kirkegS rdslederen herom i rimelig tid fOr den
l@bende bruqsperiodes ophor.
Sg.. Z. Sf."r.idan henvendelse ikke, sender kirkevergen/g raveren/kirkegS rdslederen
indehaveren af brugsretten en pSmindelse om fornyelsen. PHmindelsen sendes med
afleveringsattest. Medforer dette ikke fremsettelse af onske om fornye^lse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpd til kirkegdrden.
Sfk 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udlob
fjerne planter m.m. samt gravminder. I sA fald skal eventuelle fundamenter samtidig
fiernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den
foran omhandlede pdmindelse.

Nedleggelse og regulering

512

Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som
overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller u rneneds€ttelse,
kan ikke hindre kirkegirdens eventuelle nedleeggelse.

513

Hel eller delvis nedlaeggelse af gravsteder eller andring af bestdende gravstedsanleg
i ovrigt kan kun ske efter udlobet af fredningstiden fra den senest stedfundne
begrav^else eller urnenedsettelse og kun som et led ien godkendt regulering af
kirkegdrden.
G ravstedernes

i nd

heg

n i ng

s14

Gravstederne m3 ikke uden menighedsrSdetsTkirkegErdsbestyrelsens godkendelse
hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun g@res, hvor den stedlige
tradition tilsiger det.
Sfk. 2. Alle levende h€kke plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsridets
foranstaltning, og sSdanne hakke er kirkegSrdens ejendom'
Sfk. 3. Gravstedsindheg ninger af tra- eller jerngitterverk, murverk, stensetning
eller lignende skal holdes sommeligt ved lige p^6 foranstaltning af ejeren af
g ravstedsretten. Grav-gitre og-lignende, som pH grund af manglende vedligeholdelse
iirker skammenoe pf tirteg8rJen, kan efter menighedsrSdets beslutning og med
provstiudvalgets forudgEende godkendelse forlanges fiernet.

5rde J aT u

G ravstedernes

bepla ntni ng

s1s

Hvis bestSende beplantninger p3 gravstederne ved deres hojde eller^udbredelse
skonnes at veere til ulempe, kan menighedsridet forlange dem beskdret eller fjernet'
Stk. 2.7re,er m3 ikke uden provstiudvalgets forudgEende godkendelse besk€res eller
fjernes. uanset hvor p3 kirkegS rdsa rea let de st8r, og uanset af hvem plantningen er
bekostet.

Gravminder

s16

Gravmindernes opstilling mE indordnes den lokale tradition, hvis en stdan findes,
f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod ost.
Sfk 2. MenighedsrSdet/t<irteg8rdsbestyrelsen p8ser, at der ikke anbringes
oravminder, som ved deres storrelse eller form vil virke skeemmende for kirken eller
[irkeg8rden, eller hvis indskrift og udstyr mB anses for upassende. Er s8danne
gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er regisJrerede som
beva ringsverdige, af provstiudvalget forlanges fiernet fra kirkegirden.
Provstiudvalgets afg@relse kan pEklages til biskoppen.
Sfk. 3. Fundament til gravminder skal udfores sd forsvarligt, at der ikke kan opstS
fare ved at gravs€tte i et tilstqdende gravsted. ^
Stk. 4. Me_nighedsredet/kirkegErdsbestyrelsen md kke fjerne registrerede gravminder
fra kirkeg5rden. Ved registrerede gravminder forstds gravminder, der er registreret I
henhold til bestemmelserne i lovbekendtgorelse nr.77 af 2. februar 2009 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegdrde, kapitel 4.
MenighedsrBdet/t<iikigSrdsbeltyrelsen sarger for, at indehaverne af brugsretten, sa
vidt dette er muligt, g@res bekendt med registreringen.
sfk. 5. PA menighedsrSdets/kirkegSrdsbestyrelsens begaering har indehaverne af
brugsretten pligt tit at afhjelpe indtrufne beskadigelser pd gravminder.
Stk. 6. Vedligeholdelse og ist€ndsettelse af registrerede gravminder, der er
hjemfaldet til kirkegirden, pdhviler menighedsrddet/ kirkegd rdsbestyrelsen.
G ra

vsted e rn es ved ! i q e h olde Ise

s17

Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage
drage omsorg for gravstedets sommelige
vedligeholdelse. Den p5geldende har ansvaret for, at bestemmelserne i naerverende
vedt€qt overholdes.
Srk 2.-oet pShviler den af menighedsrSdetTkirkegSrd^sbestyrelsen bemyndigede
person at pSse og afgore, om gravstederne p3 kirkegSrden vedligeholdes sommeligt
og i overensstemmelse med vedtegtens bestemmelse.
Sfk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forso^mmer sin pligt med hensyn til
vedligeholdelse, skal menighedsrddet/kirkegi rdsbestyrelsen tilbyde, at kirkegArden
oveftager vedligeholdelsen mod betaling af den i nervarende vedtagt fastsatte
takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overtades til kirkegSrden, eller den fastsatte
betaling herfor ikke erlaegges, skal menighedsrddet/kirkegSrdsbestyrelsen ved
brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten pdlagge denne
at opfylde sine forpligtelser vedrorende gravstedet inden en frist pi 4 uger.
sfk. 5. Hvis der ved fristens udlgb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets
ved ligeholde-lse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan
menighedsrS-det/kirkegdrdsbestyrelsen lade det slojfe som anlagt gravsted og
tilplante, tilsS eller gruslegge, men gravpladserne i gravstedet m5 ikke pd ny
anvendes til begravelse for udlobet af den periode, for hvilken brugsretten er
side 4 af B

erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog
p3 ny anvendes til begravelse, n3r fredningstiden fra den senest foretagne begravelse
eller urnenedsaettelse er udlobet.

518

KirkeqSrden har intet ansvar for skader p-3 gravminder, beplantning eller andet p3
gravslederne, forSrsaget af naturbegiven heder, harverk eller vold.

gle

KirkegSrden renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegSrdens takstblad'
stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegerden mod
indbetaling til stifternes faelles betalingscenter (Giascenter) en gang for alle af et
belob, som er fastsat i kirkegSrdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum
svarende til fredningstiden for gravstedet'
Sfk. 3. Engangsbelgb for leengere tid,end en fredningsperiode fastsettes ved aftale'
Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrddsmedlemmer, kirkevergen,
graveren/kirkegSrdslederen eller andre ved kirken eller kirkeg;rden ansatte personer
at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebere eller forvalte renter
ogleller hovedstol af en til dette formSl i et pengeinstitut indsat kapital'

Serl i g e bestem
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r ki steg rave
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Fredningstiden - den tid, hvori en gra-v skal henligge urorL
Fredningstiden for bornegrave er lO dr.

-

er for kistegrave 2O dr.

521

En gravplads for en voksen skal v-are 1,5 x2,6 m. Graven skal vare sd dyb, at der
bliver mindst 1 m jord over kistelSget.
sfk. 2. Kister med d@dfgdte eller s6eede born kan med men ig hedsr8dets/kirkeg8rds-

bestyrelsens samtykke nedsattes i en allerede benyttet grav.

922

Anvendes jern-, zink- eller egetreskister eller kister af andet serligt vanskeligt
nedbrydeligt materiale, skal gravstedsretten vere erhvervet elier fornyet for et
tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Sfk.2. Murede grave kan kun tillades indrettet med men ighedsrSdets/kirkegSrdsbestyrelsens samtykke og stiftsovrighedens godkendelse af s8vel planerne som
vilkErene for indretningen.

523

Flytning af gravsatte kister mE kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra
biskoppen og efter indhentet erklering fra sundhedsmyndighederne.
Se

rl i q e bestem mel ser fo

Fredningstiden - den tid, hvori en grav

I

924

r u rneq rave
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1O 3r'

92s

Et urnegravsted skal vaere 1x m. Graven skal vare si dyb, at der bliver mindst 0,5
m jord over urnen.
Stk. 2. Askeurner kan neds€ettes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er
nedsat kister heri.
Side 5 af

B

Sfk 3. Urner skal nedsettes

sSledes, at de forbliver urorte i hele fredn ingsperioden,
ogs8 af senere begravelser eller urnenedsettelser i gravstedet.

526

Urner af plasticmateriale eller andet langsomt forgengeligt materiale kan kun
jordfaestes med tilladelse fra menighedsrSdet/kirkeg8rdsbestyrelsen.
^
Stk.2. Anvendes en askeurne af materiale, som mi antages ikke at gi til grunde i
lobet af fredningstiden, skal den godkendes af menig hedsr8det/kirkegSrdsbestyrelsen,
der i sSdanne tilfaelde kan fastsaette en fredningstid, som er laengere end den normale
og en forhojelse af taksten iforhold hertil.

s27

Flytning af g^ravsatte urner m5 kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra
meni ghedsridet/kirkegdrdsbestyrelsen.
@vrige bestemmelser

s28

SSfremt der p3 kirkeg8rden findes eller anlegges sarlige afsnit til kiste- eller
urnebeg ravelser, skal de naermere regler for anleg. indhegning, beplantning^ og
anvendelse af gravminder fastsettes i et saerligt tilleg til denne vedtaegt. Sbdanne
tilleg. som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

s2e

Begravelser og urnenedsaettelser p5 kirkegSrden kan normalt finde sted pE alle
hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. pdskedag og 1. pinsedag.

C. Ordensbestemmelser
1\

s30

til kl.
Kirkeg8rden er Sben fra kl.
KirkegSrden er et indviet sted, hvor der skal vaere orden og fred.
Erhve"rvsmaessigt arbejde p3 kirkeg8rden og dens gravsted;r m3 kun udfgres
inden for normal arbeidstid.
4) intet arbejde m3 uarores p3 kirkegSrden og dens gravsteder pB en s8dan m8de,
at det kan vere til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger,
s) Kirkegdrden tilhorende redskaber, som benyttes af g ravstedsbrugere, skal efter
endt brug straks sattes tilbage p3 deres plads.
o, Kirkegdrdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning mi ikke
oennembrvdes.
kirkegSrdens lSger skal holdes lukkede.
7)
B)
Faerdsel uden for kirkeg5rdens gange er ikke tilladt.
q1
Hunde skal fgres i snor.
10) Cvklinq p5 kirkeqSrden er ikke tilladt.
11) Korsel-med motdrkoretoj pB kirkegSrden m3 kun foregS i kirkens eller
kirkegSrdens erinde eller med kirkegS rd^sudva lgets saerskilte tilladelse.
121 Nummerpaele pB gravstederne er kirkegSrdens ejendom og mB ikke flyttes eller
fjernes.
13) Ukrudtbekampende kemiske midler m3 ikke anvendes p5 kirkeg8rden.
14) Der mE ikke an^vendes plastic eller lignende materialer som underlag for
ralbelegning pd gravsteder eller andre arealer.
15) Banke m3 kun opstilles p3 gravstederne med kirkegSrdsudva lgets samtykke.
Stk- 2- Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af
blomster eller planter fra kirkegdrden eller andres gravsteder, beskadigelse af
Side 6 af

B

gravminder og lignende kan medfore erstatningsansvar og eventuelt tillige
strafansvar.
Sfk. J. Graveren/kirkegSrdslederen er forpligtet til at p$tale enhver krankelse af
kirkeg8rdens orden og fred og-til at indberette krenkelser af naerverende
ordensbestemmelser til kirkegirdsudvalget.

D. Takster
Der henvises

til kirkeg8rdens takstblad, som kan

ses pd kirken hjemmeside:

www.brenderup-indslev-kirker'dk
Brenderup-Indslev-MenighedsrSd, den

-28'

oktober 2014

Godkendt af
Middelfart Provsti
Indunri\,irni.lcr g
553t)

\olre,\ab\

Side 7 af 8

Bilag A

til vedtegter for Brenderup Kirke

516
Registrering og afregistrering af gravminder foretages af Kirke og kirkeg6rdsudvalget i samarbejde med graveren i
henhold til gaeldende regler jfr. Bekendtgorelse nr.338 af 29.3.2074, kap. lll, samt Vejledning nr. 9176 af 26.3.2014

om registrering af gravminder samt i henhold til tidsalderens kultur.
Disse gravminder placeres

pi

kirkegdrden mest hensigtsmassigt.

522
Fredningstid for jern-, zink- eller egetreskister eller andet vanskeligt nedbrydeligt materiale fastsattes til minimum
5U AT.

s29
Begravelser og urneneds€ttelser kan finde sted efter aftale p6 alle hverdage, undtaget mandag, som udgangspunkt

indenfor normal arbejdstid.
s30
Kirkegerden er altid eben.
Der ma ikke udfores erhvervsarbejde,

nir der.foreg6r kirkelige handlinger.

' :,

,

Bilag B til vedtegter for Brenderup Kirke (928)

Skovkirkeg6rd
Kistegravplads
E hvervelse af kistegravsted:
Der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode via GlA5. (GIAS ster for Gravstedsindberetnings- og
Aftale5ystem, som styrer oprettelse og afregning af gravstedernes flerarige tilbud om vedligeholdelse.)

Beplantning:
Der ma plantes etarige planter p6 et areal, hojst dekkende gravstenens bredde og til graskant.

Gravsten:
Max 100 cm bred.
Max 70 cm

h@j.

Stenen skal besta af natur- eller naturlignende sten.
Der me ikke sattes kantsten eller pA anden mide belegges med stenPrisr
se takstblad pa hjemmesiden:

www. brenderup-indslev-kirker.dk

Urnegravplads
Der m5 ikke sattes kantsten eller pA anden mede belegges med sten.
Erhvervelse af urnegravsted:
Der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode via GIAS.

Beplantning:
Der me plantes etarige planter p6 et areal, hdjst dekkende gravstenens bredde og 20 cm foran denne.

Gravsten:
Max 60 cm bred.
Max 40 cm hoj.
Stenen skal beste af natur- eller naturlignende stenDer mA ikke sattes kantsten eller
Pris: Se takstblad

pi

pi

hjemmesiden:

anden m6de belegges med sten.

www.brenderup-indslev-kirker.dk

Fallesplane
Kiste-og urnegravplads i fellesplene,
Erhvervelse af kiste-og urnegravsted med plade i plane:
Der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode via GIAS.

Beplantning:
Der ma ikke plantes

iplenen.

Buketter ma laegges pi grasset, eller anbringes en vase nedsat i planen (vase skal kobes ved graveren)
Eqne voser md ikke onvendes.

Planesten:
Storrelse: 42 x 63 cm.
PIade med plan overflade og nedhugget inskription.

Pris:
se takstblad p€ hjemmesiden:

www.brenderup-indslev-kirker.dk

Urnegravplads i fellesplane {ukendtes gravplads}
Erhvervelse af urnegravsted uden plade i plene:
Der betales for vedligeholdelse for en fredningsperiode via GIAS.

Beplantning:
Der

mi

ikke plantes i planen.

Bukett€r me lagges pe gr€sset.
Pris:
se takstblad pe hjefi mesiden;

www,brenderup-indslev-kirkerdk

