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Ny plan for Løsning kirkegård

Lavet 2018
Der er lavet en ny plan for kirkegårdens udseende og indretning,
da skiftende tider og traditioner, har gjort at der i fremtiden vil blive mere 
tomt på kirkegården. Det vil vi udnytte til noget, og derfor er der lavet en 
plan, som giver kirkegården et mere park-lignende præg. Der vil 
selvfølgelig også være områder som vil være som den traditionelle 
kirkegård er nu. På plænen bliver der i urneafdelingen lavet lidt større 
afstand mellem gravstederne (ikke på de eksisterende grave). 
Der vil IKKE blive flyttet på nogen af gravene/gravstederne på hele 
kirkegården i forbindelse med dette. Der bliver løbende ændret på 
områderne, i takt med at gravstederne bliver nedlagt/sløjfet.
Dette er en plan som først forventes færdig om 60-70 år, p.g.a. at 
gravfreden skal respekteres.

                           Afd. A                                    Afd. B                                     Afd. C



Begravelsesformer

Fredningsperioder
Kister 25 år, urner 10 år.

( Egetræ's kister har dobbelt fredningstid.)
Der kan sættes urner ned i kistegrave

På Løsning kirkegård er der følgende 

6 muligheder for begravelse:

1. Kistegravsted (traditionel)
Afd. A er lukket for begravelser
(ægtefælle og børn er undtaget)
Afd. B-C. (På kistegrave kan der også nedsættes urner.
Langs diget og enkelte stier, er der lukket for begravelse
(ægtefælle og børn er undtaget)

2. Urnegravsteder findes i
Afd. B og C. I gravstedet kan kun nedsættes urner. 
Mindesten må max. være 40 cm. høj og 50 cm. bred. 
Planter må max. blive 150 cm høje.

3. Plænebegravelse til kister (sten i plæne)
Afd. G. Der må kun anvendes mindesten i form af natursten på 
40 x 60 cm. Max. tykkelse 7 cm. Der må ikke plantes. 
Blomster henvises til vaserne. 
Der fjernes blomster hver torsdag.
Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden.



4. Plænebegravelse til urner (sten i plæne)
Afd. U. Der må kun anvendes mindesten 
i form af natursten på 40 x 60 cm. Max. tykkelse 7 cm. 
Der må ikke plantes. Blomster henvises til vaserne. 
Der fjernes blomster hver torsdag.
Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden.
Afd. E. er lukket for urne-nedsættelser
(ægtefælle og børn er undtaget). Afdelingen skal over tid laves 
om så hvert gravsted bliver større (dvs. 1,5m x 1,5m).

5. Plænebegravelse til kister (stående gravsten)
Afd. G. Gravpladserne støder op til taks-beplantning, hvor 
stenen skal stå foran. Ved gravstenen kan der laves plads til 
sommerblomster og buketter. Der må kun anvendes mindesten 
med en max. højde 
på 65 cm. ved plantefelterne.
Der fjernes blomster hver torsdag.
Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperiode.

6. Fællesgrav urner
Afd. F. Der nedsættes kun urner i fællesgraven. 
Der må ikke anbringes gravminder, eller lignende 
på den enkelte grav.
Blomster og kranse må kun stilles ved mindestenen.
Der er obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden.



Erhvervelse af gravsted

Ved erhvervelse af et gravsted forpligter man sig til, 
at holde det rent i den periode man har gravstedet, 
som min. er fredningsperioden.
Gravstedet udvælges i samarbejde med 
kirkegårds-personalet.
Er gratis for medlemmer af folkekirken.

For ikke folkekirkemedlemmer:
1 kisteplads i 25 år. 10.580,00 kr.
1 plæne kisteplads i 25 år.  7.924,00 kr.
1 urneplads m. anlæg i 10 år.  2.030,00 kr.
1 urneplads i plæne i 10 år.  1.304,00 kr.

Gravminder

Der må ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse, 
form eller indskrift og udstyr virker skæmmende eller 
upassende. Evt. skøn af dette foretages af menighedsrådet.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsteder eller 
gravsten forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
Det er en god ide at forsikre gravminder gennem sin egen 
forsikring.

Anlæggelse af gravsted

Der må under ingen omstændigheder bruges underlag i form af 
fiberdug / plastik eller lignende. 
Der foretrækkes planter i dværgform eller lignende. 
Ved vedligeholdelsesaftaler, må der kun anvendes de typer ral 
og skærver, som kirkegården benytter.



Afdeling A

Kiste gravsteder

Området syd for den gamle kirke.
Hele afdelingen er lukket for begravelser

(ægtefælle og børn til allerede begravet, er undtaget)

Her kan man selv passe gravstedet, få lavet en
vedligeholdelsesaftale med kirkegårdspersonalet, 

eller et legat ved kirkeværgen. 
Hvis ikke man selv vil holde gravstedet, 

må der kun anvendes de typer ral og skærver, 
som kirkegården benytter.

Afdeling B

Kiste gravsteder og
Urne gravsteder 

Området på nord siden af den gamle kirke

Langs diget og enkelte rækker er lukket for begravelser
(ægtefælle og børn til allerede begravet, er undtaget)

Her kan man selv passe gravstedet, få lavet en
vedligeholdelsesaftale med kirkegårdspersonalet, 

eller et legat ved kirkeværgen. 
Hvis ikke man selv vil holde gravstedet, må der kun anvendes de

typer ral og skærver, som kirkegården benytter.
På urnegravstederne må gravstenen 

max. være 40 cm. høje og 50 cm. brede.



Afdeling C

Kistegravsteder og
Urne gravsteder 

Området længst mod nord på kirkegården

Langs diget og en enkelt række er lukket for begravelser
(ægtefælle og børn til allerede begravet, er undtaget)

Her kan man selv passe gravstedet, få lavet en
vedligeholdelsesaftale med kirkegårdspersonalet, 

eller et legat ved kirkeværgen. 
Hvis ikke man selv vil holde gravstedet, må der kun anvendes

typer ral og skærver, som kirkegården benytter.
På urnegravstederne må gravstenen 

max. være 40 cm. høje og 50 cm. brede.

Afdeling U 

Urnebegravelse i plæne 
Område i syd øst hjørnet af park afdelingen

(Afdeling E lukket for begravelse)
(ægtefælle og børn til allerede begravet, er undtaget)

Her er der plads til 4 urner pr. gravsten.
Gravstenen skal være 40 X 60 cm. max. tykkelse 7 cm.

Den sidste hverdag inden april fjernes 
alt pynt på plænen, til start af en ny sæson.

I perioden 1. april til 31.oktober
er det kun tilladt, at anbringe max. 2 vaser. 

Øvrige blomster og lign. kan stilles ved fælles mindestenen.
Der fjernes blomster hver torsdag.
Det er ikke tilladt at plante noget.



Afdeling F

Fællesgrav til urner 
Området i nord øst hjørnet af park afdelingen

Alle blomster og lign. må kun anbringes 
ved fælles mindestenen.

Der fjernes blomster hver torsdag.

Afdeling G

Kiste begravelse i plæne 
Område i vest siden af park afdelingen.

Her kan man vælge 1 kisteplads eller 2 kistepladser.
Gravstenen skal være 40 X 60 cm. max. tykkelse 7 cm.

Den sidste hverdag inden april fjernes 
alt pynt på plænen, til start af en ny sæson.

I perioden 1. april til 31.oktober
er det kun tilladt, at anbringe max. 2 vaser. 

Øvrige blomster og lign. kan stilles ved fælles mindestenen.
Der fjernes blomster hver torsdag.
Det er ikke tilladt at plante noget.



Vedligeholdelse af gravsted

Legat-aftaler laves ved kirkeværge 
Inga Lund tlf. 75 651 263. Mail: inga.lund@lkkirker.dk

Indehaveren af gravstedsretten har forpligtelse til 
vedligeholdelse af gravstedet, enten ved selv at vedligeholde 
gravstedet eller ved at betale for vedligeholdelsen 
af gravstedet.

Såfremt gravstedet ikke vedligeholdes, selv efter påmindelse, 
kan menighedsrådet lade gravstedet sløjfe på indehaverens 
regning.

Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes.
Legetøj bør begrænses på gravstederne.

Nedlæggelse af gravsted

Hvis gravstedet ønskes nedlagt, kan man 
efter fredningstidens udløb, gives besked til kirkeværgen. 
(Inga Lund tlf. 75 651 263. Mail: inga.lund@lkkirker .dk)
Hvis gravstenen ikke ønskes genanvendt, gives besked herom.
Fredningstiden er for kister, 25 år.
                             for urner, 10 år.







Prisliste  20  20
Renholdelse pr. år.                                                                                                           
1 kisteplads                kr.     649,00                                 3 kistepladser    kr.  1231,00           
2 kistepladser             kr.  1.013,00                                 4 kistepladser    kr.   1378,00
Urne gravsted            kr.    6231,00  

Legataftaler.Renhold.     10 år            25 år                                                          25 år.       
1 kistepladser                               kr. 16.225,00                3 kistepladser   kr. 30.775,00 
2 kistepladser                               kr. 25.325,00      4 kistepladser   kr. 34.450,00
Urne gravsted        kr. 6.310,00

Gravsteder på plænen har obligatorisk vedligeholdelse.                                              
1 kisteplads     25 år.  kr. 16.225,00             Dobbelt kisteplads 25 år.    kr. 25.325,00
Urne i plæne   10 år.  kr.   6.310,00

Fællesgrav har kun urnepladser og har obligatorisk vedligeholdelse.                       
Urne 10 år.                   kr.   6  .310,00

Grandækning           1 år                             10 år                               25 år                              
1 plads                      kr. 499,00                                                                kr.    12.475,00
2 pladser                 kr. 590,00                                                                  kr.    14.750,00
3 pladser                 kr. 668,00                                                                  kr.    16.700,00
4 pladser                 kr. 740,00                                                                kr.    18.500,00
Urnegravsted          kr. 398,00                kr.  3.980,00 
Plade i plæne          kr. 398,00                kr.  3.980,00                            kr.       9.950,00
   
Få fjernet gran man selv har lagt             pr. år. kr. 50,-                                   

Blomster                                               10 stk. i 10 år                     10 stk. i 25 år              
Stedmoder á kr.        17,60                  kr.  1.760,00                              kr.  4.400,00
Isbegonier  á kr.       17,60                  kr.  1.760,00                              kr.  4.400,00
Knoldbegonier á kr. 22,90                  kr.  2.290,00                            kr.  5.725,00

Gravkastning                                                             For ikke medlem af folkekirken 
                                Hverdage              Lørdage                  Hverdage          Lørdage      
Kiste                       kr. 2.623,00               kr. 2.843,00    kr.   5.068,00       kr. 5.508.00
Urne                           kr.    315,00               kr.    365,00          kr.      630,00       kr.    730,00

Reservering af gravsted/år          1 kistepl.         2 kistepl.          3 kistepl.        4 kistepl.  
Kistepladser                                    kr. 338,00      kr. 506,00      kr. 615,00      kr. 684,00 
Urnegravsted eller i   plæne           kr. 325,00

Timeløn                  kr. 396,00                                                      Alle priser er incl. moms.            
 
Yderligere info. : Kirkekontoret tlf. 75790014 (man 13-17, ons. 10.30-13, fre. 9.30-.12).
Graverkontoret 29632219 . E-mail: graver@lkkirker.d  k (fri mandag)

mailto:graver@lkkirker.dk
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