Egtved Kirkegård

Egtved Kirkegård
består af en ældre og en nyere afdeling. I den ældre afdeling er gravstederne anlagt i dobbeltrækker, øst- og vestvendte. Hvert enkelt gravsted er indhegnet med
hække.
I den nyere afdeling er der flere gravstedstyper at vælge imellem.
På de følgende sider gives der oplysning herom.
Gravsteder
Enhver, der bor i sognet, har ret til at få gravplads udlagt på kirkegården for sig
og sin familie. Også udensogns boende kan få gravplads efter aftale. Der kan ikke
træffes aftale om et bestemt gravsted, før det skal bruges.
Hvert gravsted består af én eller flere gravpladser.
Fredningstiden er 25 år for kistebegravelser og 10 år for urnebegravelser.
Kirkegårdskontoret
er beliggende i mandskabsbygningen på kirkegården.
Telefon 75 55 23 17
Kontortid kl. 09.00-09.30
Udenfor kontortiden kan kirkegårdslederen træffes på kirkegården i arbejdstiden.

Afdeling A - L, kirkegårdens ældre afdeling

Rosenlunden

Arealet er udlagt til almindelige gravsteder til
kistebegravelser, dog kan der i alle gravsteder
nedsættes urner.

Gravgårde med kistegrave i græs.
Gravstederne ligger i græs, kun afgrænset
af ryghække.

Afdeling I, II, III osv., kirkegårdens nyere afdeling
Alle gange er udlagt i græs.
Gravpladserne har almindelig størrelse,
3 x 1,5 meter. Den østlige del af gravstedet indgår i den græsbelagte gang.
Den øvrige del af gravstedet kan anlægges med beplantning eller ligge i græs i et
med gangen.

Mellem de enkelte gravsteder plantes der
hække, som kirkegården planter, klipper
og vedligeholder.
Skovbundsgrave
Skovafdelingen er udlagt til urner.
Området er udlagt uden egentlige
stier, og gravstederne dækkes af
skovbundsplanter.
Her må anbringes egetræskors eller
gravsten i natursten. Gravstederne
har en størrelse på 2 x 2 meter.

Gravsten kan anbringes foran rosenhækken. Derudover må der ikke foretages
nogen beplantning.

Egtved Kirkegård

Urnegård Syd

Tjørnelunden

Gravgård med unavngivne urnebegravelser.
Denne gravgård ligger helt i plæne
uden nogen form for angivelse af
begravelsessted. Urnerne nedsættes
i rækkefølge. Arealet er beplantet
med rødtjørn.

Gravgård med kistebegravelser i plæne.
Gravstederne, som normalt er dobbeltgrave på 3 x 3 meter, ligger helt i plæne
uden ryg- og sidehække. Gravsten anbringes liggende som plade i plæne.
Den vestlige del af Tjørnelunden er
udlagt til unavngivne kistebegravelser.
Denne gravgård ligger helt i plæne uden
nogen form for angivelse af begravelsessted. Kisterne nedsættes i rækkefølge. Arealet er beplantet med rødtjørn.

Urnegård Nord
Gravgård med navngivne urnegrave.
Urnegravene er 2 x 2 meter. Heraf kan
1 m2 i et af hjørnerne anlægges med
gravsten og beplantning, eller der kan
lægges gravsten i græsset. Gravstederne er uden ryg- og sidehække.

Lynghaven
Området udlægges med stier i græs,
og gravstederne dækkes med lyngplanter. Der må udelukkende anbringes gravminder af naturformede sten.
Gravpladserne er 3 x 1,5 meter.

Gravområderne i den nyere afdeling

I øvrigt gælder for kirkegården.....

Fælles for alle gravsteder i nyere afdeling
er, at de er østvendte.
De gravsten, der anbringes, skal derfor
også vende forsiden mod øst.
Alle hække plantes og vedligeholdes
af kirkegården, som også varetager
græsklipning af arealet.
Af hensyn til græsklipning, og for helhedsvirkningens skyld, må der ikke
anvendes materiale af sten, grus eller
barkflis på gravstederne. I de tilfælde,
hvor gravstedsindehaver selv varetager
vedligeholdelse af gravstedet, gøres
opmærksom på, at af hensyn til græsklipning, skal græskanter holdes afskårne, så
græsset ikke breder sig ind i hækkene.

Kirkegården er et indviet sted, som med
sine værdifulde kulturminder af gamle
mindesten, mindesteder og gravanlæg
stilles under de besøgendes beskyttelse
med henstilling til alle om, at den altid
fremtræder som en smuk og værdig
ramme om de afdødes sidste hvilested.
Kirkegårdens indhegning, låger og træer
er fredet og må derfor ikke beskadiges,
fjernes eller misligholdes.
Afbrækning af grene fra træer og buske
må ikke finde sted fra gravstederne eller
kirkegårdens anlæg, beplantning eller
hegn, ligesom kirkegårdens stendige ikke
må betrædes.
Kirkegårdens låger skal holdes lukket.
Cykling og støjen samt leg må ikke finde
sted på kirkegården. Bilkørsel på kirkegårdens gange må kun finde sted i særlige tilfælde og efter aftale.
Hunde må kun medtages på kirkegården,
såfremt de holdes i snor.
Redskaber, der lånes fra kirkegårdens
beholdning til anvendelse på gravsteder,
bedes straks efter brugen tilbageleveret
og anbringes på deres pladser, ligesom
vandkander efter brug sættes tilbage til
vandpladsen.
De ansatte på kirkegården har pligt til at
påtale enhver krænkelse af kirkegårdens
orden og fred.

Generelt om vedligeholdelse
I henhold til kongelig anordning af den
20. april 1953 om kirkegårde, er enhver,
der har erhvervet brugsret til et gravsted,
forpligtet til at holde gravstedet behørigt
ved lige.
Renholdelse kan, hvis det ønskes, overdrages til kirkegården for et år ad gangen
mod betaling af den til enhver tid gældende takst. Der kan også træffes aftale
om, at kirkegården overtager renholdelse
og vedligehold i hele fredningsperioden.
Dette sker ved, at der oprettes et gravstedslegat. Nærmere oplysninger herom
kan fås hos kirkegårdslederen.
Hvis gravstedet ikke holdes behørigt ved

lige, kan den, der har erhvervet brugsretten til gravstedet, pålægges at overdrage
vedligeholdelsen til kirkegården mod
betaling af den til enhver tid gældende
takst, eller menighedsrådet kan beslutte
at nedægge gravstedet og lade fjerne evt.
gravsten og beplantning, uden at der af
vedkommende kan rejses nogen fordring
om erstatning for, hvad der måtte have
været på gravstedet.
Bekæmpelse af ukrudt på gravsteder,
med brug af kemiske midler eller ved
nedgravning af plastik, tagpap eller lignende er ikke tilladt.

