Det traditionelle gravsted

Endelig aftale om gravsted

Ved kistebegravelse vælges et gravsted i samarbejde med graveren.

Den endelige aftale sker ved henvendelse til graveren.

Disse gravsteder findes langs kirkegårdens gange og fås med både en, to eller
flere pladser. Denne form for gravsted er stadig meget udbredt, og viderefører
den gamle kendte kirkegårdskultur.
Der udfærdiges et gravstedsbrev*, og man har pligt til at vedligeholde gravstedet
i de 30 år, fredningstiden varer. Der kan også træffes aftale om vedligeholdelse
med graveren for et år ad gangen, eller man kan træffe aftale for hele
fredningsperioden på én gang.
Der kan yderligere træffes aftale om plantning af forårs - og sommerblomster og
grandækning om vinteren.
Kistebegravelse kan også finde sted i plænen mod syd - øst på den nye kirkegård.
Her gælder samme regler som for urnegravsteder i plænen. Se under B.

Er De i tvivl om, hvilken form De skal vælge, hjælper sognepræsten
gerne med råd og vejledning.
Det anbefales, at De i alle tilfælde gør brug af vores smukke kirkerum.
Brug af kirken er gratis for ethvert medlem af Folkekirken med bopæl
I Høje-Taastrup Kommune.
Ved Fløng Kirke forefindes et kapel, hvor kisten kan stå indtil dagen
for begravelsen eller bisættelsen.
Sognepræst Britta Raakjær Vind, kbf.
Begravelsesmyndighed for Fløng Sogn
og Fløng Menighedsråd.

Ved dødsfald
Når man er midt i sorgen, kan det være svært at tage beslutning om, hvilken
begravelsesform man skal vælge.
Det vigtigste er da at vælge en løsning, som man ikke bagefter kommer til at
fortryde. Man skal naturligvis tage hensyn til afdødes ønsker, men man skal også
tænke på de efterladte og deres ønsker.
Har man særlige individuelle ønsker til beplantning og eventuel udsmykning af
gravstedet, skal man være opmærksom på, at dette kun er tilladt i et traditionelt
gravsted til kiste eller urne.
Et gravsted – uanset art – er gratis for medlemmer af folkekirken fra Fløng Sogn
eller Høje-Taastrup Kommune i fredningsperioden (kistebegravelse 30 år,
urnenedsættelse 10 år).
For andre personer og for længere perioder betales efter særlige regler.
Oplysninger herom fås hos graver eller kirkeværge.

Urne-gravsted

Almindelige urne-gravsteder er på ca. 1 kvadratmeter og beregnet til fra en til
fire urner pr. gravsted.

Disse gravsteder er indbyrdes adskilt af små hække af Euonymus- eller Buxbomplanter.
I Fløng Kirke er der dog flere former for urnegravsteder:
A. Et traditionelt gravsted som ved kistebegravelser eller et mindre særligt
urnegravsted. Der udfærdiges gravstedsbrev*, og mulighederne for
beplantning og vedligeholdelse er som ved et kistegravsted.

B. Et urnegravsted i plænen i vestsiden af den gamle kirkegård eller i
østsiden af den nye kirkegård. Om disse grave blot med en liggesten i
græs gælder det, at alle sten er ens udformede granitplader. Kirkegården
ligger inde med disse, og herfra kan de købes og sendes til stenhugger.
Gravstedet må ikke beplantes, og blomster skal sættes i en
gravstedsvase.
I vinterperioden må lægges kranse/puder ved stenen.
Ved erhvervelsen betales et beløb for pasning, som varetages af
kirkegårdens personale.
Der udstedes også her et gravstedsbrev*.

C. En urnenedsættelse i fællesgraven ved den store granitsten på den
nye kirkegård. En urnenedsættelse her er anonym, og placeringen vil
ikke blive markeret og heller ikke oplyst.
Blomster kan kun lægges, da der ikke må benyttes vase.

*Gravstedsbrev

Efter begravelsen/urnenedsættelsen udsteder kirkeværgen et gravstedsbrev,
som sendes til gravstedsindehaveren.

Ved enhver ny begravelse/urnenedsættelse i et erhvervet gravsted skal
gravstedsbrevet udleveres til graveren/kirkeværgen til påtegning. Det samme
gælder ved ønske om fornyelse af gravstedet efter fredningsperiodens udløb.

Vejledning

Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former

For kiste- og urne-gravsteder, der forefindes på kirkegården ved
Fløng Kirke.
Efter forudgående aftale, vil besigtigelse og vejledning ved valg
af gravsted ske i samråd med graveren.
Denne træffes på graverkontoret:
Graver Gitte Andersen
Fløng Byvej 16
2640 Hedehusene
Telefon: 46 56 42 39
graver@floengkirke.dk
Kontortid: tirsdag – torsdag 10.00 – 11.00
Kirkekontoret:
Kordegn Helle Johnsen
Fløng Byvej 16
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 27 49
hjo@km.dk

Anmeldelse af begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.
Præst ved Fløng Kirke:
Britta Raakjær Vind, kbf.

