Information til brugere af
Ellinge og Skellerup kirkegårde
I forbindelse med erhvervelse af gravsted på vore kirkegårde er der nogle oplysninger, der kan være nyttige at have:

Vedr. erhvervelse og pasning af gravsteder:
Gravminder opstilles på gravstederne med forsiden mod øst. De skal ved deres størrelse, form og udsmykning falde ind i
kirkegårdens naturlige udtryk. Hvis der kan være tvivl om det, bør I kontakte menighedsrådet. Hvis der er beplantning på
gravstederne, der i kraft af højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange den beskåret
eller fjernet.
Indehavere af brugsretten til gravsteder har pligt til at drage omsorg for, at de holdes vedlige. Ønsker I ikke selv at
vedligeholde kan kirkegården altid overtage vedligeholdelsen mod betaling. Der er også mulighed for at indbetale et beløb
en gang for alle, for dette beløb passer kirkegården gravstedet i en aftalt periode.
Vil man reservere et bestemt gravsted på kirkegården, betaler man halvdelen af alm vedligehold på det pågældende sted.

Fredningsperioden på vore kirkegårde er:
Kistegravsted: 20 år
Urnegravsted: 10 år
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne.
Der må ikke anvendes ukrudtsbekæmpende kemiske midler på kirkegården.
Gravstederne må kun udlægges med ralbelægning (naturligt forekommende afrundede sten).
Der må ikke anvendes plastik eller lignende materialer som underlag under ralbelægningen.
Der må ikke placeres pynt af plastik på gravstederne. Pyntegenstande af naturmaterialer skal indpasses i kirkegårdens
naturlige udtryk og stærke farver bør undgås.
Der må ikke placeres solcellelamper, lyskæder, lanterner el. lignende på gravstederne. Hvide kirkegårdslys må placeres på
gravstederne. Vær opmærksomme på, at de fjernes hver fredag.
På anlægget med plader i plæne må der ikke placeres pynt. Der må dog gerne sættes buketter i holderen ved
mindepladen. Vær opmærksom på, at visne buketter fjernes hver fredag.
Ved nedlæggelse af gravsted, tilfalder gravstenen gravstedsejeren. Hvis man ikke ønsker gravstenen, bliver den destrueret
af menighedsrådet.

Almindelige ordensregler:
Der gælder almindelige ordensregler om arbejde og ophold på kirkegården. Reglerne hænger i kirkens udhængsskab.

Takster:
Kirkegårdene har et takstblad med takster, som er fastsat af provstiudvalget. Det er udleveret sammen med denne
skrivelse og kan ellers findes på kirkernes hjemmeside www.skellerupellinge.dk
Ellinge og Skellerup menighedsråd

