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 Kirkegårdsvedtægter 

 

Ved gennemgang af kirkegårdsvedtægter, der skal ligge i provstiet, ses det at de fleste er 

fra 2004, nogle med enkelte ændringer andre ikke. 
 

Provstiudvalget beder menighedsråd gennemgå vedtægterne for opdatering. Vær 

opmærksom på de strømninger der sker blandt sognebørn, om brugen af udsmykninger 

på gravstederne.  
 

Eksempler på regelsæt, der kan anvendes i vedtægterne: 

Ved udsmykning 

 Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for 

grusbelægning på gravsteder eller andre arealer. 

 Der må ikke sættes kunstige blomster på gravstederne. 

 Det er tilladt at sætte levende lys på et gravsted, såfremt lyskilden/lamperne ikke 

overstiger en højde på 20 cm. Øvrige former for lyskilder er ikke tilladt. 

Vedr. gravminder 

 Gravmindernes opstilling må respektere den enkelte afdelings udtryk. 

 Kirkegårdsudvalget påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres 

størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis 

indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet 

anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af 

provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan 

indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden. 

 

Det er værd at være opmærksom på, at det der ikke står noget om i vedtægterne, er tilladt. 

Står der således ikke noget om lyskilder, så er flerfarvede juletræskæder tilladt og det er 

det vel næppe ønskeligt. 
 

 Langtidsplanlægning – fremtidssikring af kirkegården 

 

Provstiudvalget anbefaler menighedsrådene påbegynde debatten om kirkegårdens 

fremtidige udseende, hvilke tilbud der skal ydes brugerne. 
 

I den forbindelse anbefaler provstiudvalget ligeledes, at menighedsrådet udarbejder en 

kvalitetsbeskrivelse. Det vil hjælpe ansatte med at vide, hvilke opgaver og hvilken 

standard menighedsrådet ønsker på kirkegården. Det vil lette arbejdet for ansatte med at 

udarbejde plejeplaner. 
 

Provstiudvalget planlægger en inspirationsdag målrettet mod kirkeværge og 

graver/kirkegårdsleder. 
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