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Fredericia

§9
Reservering af gravsteder kan kun finde sted, når der efter kirkeudvalgets skøn er
tilstrækkelig plads til at kunne opfylde menighedens behov for gravsteder.

§10
Ved et gravsteds nedlæggelse kan gravstedsindehaveren indenfor 3 md. efter ned-
læggelsen afhente en evt. gravsten samt andre genstande. I modsat fald overgår 
effekterne til menighedens ejendom.
    Dog kan fredningsmyndighederne ved vurdering af stenens historiske, kulturelle 
betydning kræve stenen opbevaret på kirkegården, eller i museumsregi.

§11
Vedtægternes pristillæg er, med undtagelse af bestemmelserne vedr. ikke medlem-
mer, fællesafgift, fredningsperioder samt reservering af gravsted, tilrettet til de til 
enhver tid gældende takster for folkekirkens kirkegårde i Fredericia provsti.

§12
Disse vedtægter er en udvidelse og tilretning af bestemmelserne, godkendt på
menighedsforsamlingen den 17. maj 1983, og af redigeret udgave fra marts 1999.

Rigtigheden af ovenstående vedtægter og bestemmelser bekræftes hermed.

Menighedsforsamlingen, Fredericia den 4. maj 2014.

Forstanderskabet for
Den Reformerte Menighed

Folke Ejvang, Sabine Hofmeister, Rosa Engelbrecht,
Lisbeth Rasmussen, Peter Honoré, Annelise Deleuran Petersen, og 

Jørgen Honoré Møller.



Vedtægter og bestemmelser for Reformert Menigheds 
Kirkegård i Fredericia

Erstatter tidligere vedtægter af juli 1943, maj 1983 og marts 1999.

§1
Kirkegården bestyrres af menighedens forstanderskab. Det daglige tilsyn føres af
det nedsatte kirkeudvalg.
    Henvendelse om anvisning af gravsteder og nedsættelse af urner/kister, i
gravsteder der i forvejen indehaves, sker til kirkeudvalget.

§2
Fredningsperioden er for en voksens grav 30 år, for et barns grav (indtil 14 års
alderen) 20 år og for urnegrave 20 år.
    Ved nedsættelse af urne/kiste i et gravsted, hvor der allerede er betalt fællesaf-
gift for en fredningsperiode, betales igen for 30 år, men fratrukket det antal år der 
er til rest af betalingen for den sidste nedsættelse. Der betales for det antal grave 
som ønskes bevaret. De gravpladser der ikke forlænges, sløjfes ved fredningsperio-
dens udløb.
    Fornyelse af fredningstiden uden ny begravelse, kan derefter ske efter gældende 
priser for 5, 10, 15 eller 20 år ad gangen, såfremt der efter kirkeudvalgets skøn er 
tilstrækkelig plads til at opfylde menighedens behov for gravsteder.
    For ikke medlemmer gælder samme betingelser som ovenfor nævnt. Dertil
kommer en fæsteafgift. For ægtefæller gælder dog, at såfremt blot en af disse er
medlem af menigheden, betales ingen fæsteafgift.

§3
Medlemmer betaler ikke fæsteafgift, men når et gravsted reserveres, betales en
fællesafgift til kirkegårdens drift (hækklipning og pasning af kirkegården i øvrigt).    
    Hvis gravstedet ikke er taget i brug efter 30 år betales der igen fællesafgift. Belø-
bet beregnes efter gravstedets størrelse.

§4
Personer, som ikke er medlem af den evangelisk reformerte eller evangelisk luther-
ske kirke, kan kun i særlige tilfælde begraves på reformert kirkegård. Kirkeudvalget 
ansøges om dispensation.
    Hvor tilladelsen gives, betales de i tillægget anførte beløb for ikke medlemmer.

§5
Det påhviler enhver, der har erhvervet/reserveret et gravsted, at sørge for at dette 
omgives af en hæk, og at denne er velholdt.

§6
Indehaverne af gravsteder har pligt til at vedligeholde: gravsted, beplantning,
mindesmærker m.m. så de til enhver tid er velholdte og fri for ukrudt.
    Indhegning af gravsteder skal være levende hegn, efter kirkeudvalgets anvisning.    
    Hækkene må ikke være højere end 60 cm. Al indhegning af anden art er kun 
tilladt efter godkendelse fra kirkeudvalget. Træer og større buske må kun plantes 
efter kirkeudvalgets godkendelse. Evt. uenighed mellem kirkeudvalget og grav-
stedsejeren kan forelægges forstanderskabet til afgørelse.
    Gravstedspynt skal være naturmaterialer. Genstande som stearinlys, personlige 
effekter og andet må kun henstilles i korte perioder ved særlige lejligheder, og 
aldrig på fællesgraven for de ukendte.
    Hvis et gravsted ikke bliver vedligeholdt som ovenforstående, og gravstedsejeren 
ikke retter sig efter kirkeudvalgets henstilling, kan kirkeudvalget lade gravstedet 
sløjfe.
    Intet arbejde må udføres på kirkegården eller dennes gravsteder på søn- og
helligdage i kirketiden.

§7
Indehaverne af gravsteder kan få ren-/vedligeholdelsen af deres gravsteder
overtaget af menigheden for en flerårig periode mod indbetaling af et beløb en
gang for alle. Beløbets størrelse beregnes efter de i tillægget anførte satser og
godkendes af forstanderskabet.
    Efter periodens udløb tilfalder evt. restbeløb menighedens kapitalformue.

§8
En legatstifters gravsted skal passes, så længe det efter testamentet er ønsket, og 
godkendt af forstanderskabet.
    Findes ingen testamentariske bestemmelser desangående, skal sådanne
gravsteder passes i fredningsperioden. Forstanderskabet kan derefter forlænge 
fredningstiden yderligere. Det samme gælder for præstefamilier og personer der 
på en eller anden måde har ydet menigheden tjenester og derved gjort sig fortjent 
dertil.
    Ved beløb der er testamenteret menigheden, og hvorom der ikke er truffet 
aftale i forvejen, afgør forstanderskabet, om tilfældet henhører under §7, 8, eller 
ikke bør modtages.


