Kirkegården

Slangerup Kirkegård – Gammel afdeling
Gravstederne i denne afdeling er placeret omkring kirken.

Kistegravsted
Et kistegravsted er et traditionelt gravsted med hæk og individuel beplantning. Man har pligt til at
vedligeholde gravstedet. Man kan selv anlægge gravstedet ligesom man selv kan vedligeholde gravstedet.
Kirkegårdens gartnere kan både anlægge og vedligeholde gravstedet mod betaling. Hvis man selv vælger at
vedligeholde gravstedet, vil man stadig skulle betale kirkegården for at udføre hækklipning. Der kan tilkøbes
flere ydelser til gravstedet. Der er tale om forårsblomster (stedmoderblomster), sommerblomster
(isbegonier) og grandækning.
Gravstedet kan fås med plads til mellem en og fire kister. I tidligere erhvervede gravsteder kan der også
nedsættes urner.
Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 20 år (fredningsperioden). Herefter kan gravstedet fornyes for
perioder af 5-20 år.

Urnegravsted – Gammel afdeling
Et urnegravsted på gammel afdeling er også et traditionelt gravsted med hæk og individuel beplantning. Der
kan nedsættes 4 urner i gravstedet. Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 10 år. Herefter kan
gravstedet fornyes for perioder af 5-20 år. Med hensyn til anlæg af gravsted, vedligeholdelse, hækklipning
og tilkøb af ydelser gælder de samme muligheder som anført ovenfor under kistegravsteder.

Thomas Kingos Have – Ny afdeling
Thomas Kingos Have ligger med indgang hvor Kannikestræde og Timianstræde krydser hinanden. Der er
også indgang fra det grønne anlæg ved Kongshøjparken (Poppelvej).
Thomas Kingos Have blev anlagt med ét gravkammer til urner i 1986. I 2016 kom endnu et gravkammer.
I begge gravkamre er der mulighed for, at urnen sættes ned med sten i plæne eller i anonym urnefællesgrav.

Urne med plænesten
Et urnegravsted med plænesten har plads til 2 urner. Det er obligatorisk, at der anskaffes en plænesten i rød
bohusgranit 35 x 55 cm. Gravstedet og brugsretten skal erhverves for 10 år. Herefter kan gravstedet fornyes
for perioder af 5-20 år.
Kirkegården står for vedligeholdelse af plænen. Man betaler en andel for vedligeholdelsen i 10 år.

Anonym urnefællesgrav
Vælger man en anonym urnefællesgrav, er gravstedet fredet i 10 år. Det kan ikke fornyes. Kirkegården
vedligeholder plænen. Man betaler en andel for vedligeholdelsen i 10 år.

Urnenedsættelse
Man er meget velkommen til at deltage ved urnenedsættelsen. Det gælder også, hvis man har valgt
urnefællesgrav.

Er der andet man skal vide?
Er man ikke medlem af folkekirken, skal man betale et beløb for erhvervelse af gravstedet samt selve
urnenedsættelsen med et mindre beløb. Det samme gælder, hvis man ikke er bosiddende i Frederikssund
Kommune.

Pris
Priser for erhvervelse af gravsted samt for kirkegårdens ydelser i øvrigt kan ses på indlægssedlen.
Priserne reguleres hvert år 1. januar.

Vigtige regler for kirkegården
Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være fred og orden.
Hunde skal føres i snor.
Kirkegårdens låger skal holdes lukket.
Cykling, knallertkørsel og trækning af knallert på kirkegården er ikke tilladt.
Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
Bænke må kun opstilles på gravstederne med graverens tilladelse.
Der må ikke anbringes blomster af plast eller kunstmateriale på gravstederne. Herunder figurer og større
krukker.
På gravsteder/plænegravsteder må kun anvendes belysning i form af levende lys. Lys og/eller lygter må
maksimalt være i alt 15 cm. høje.
På fællesgravene må blomsterbuketter m.m. kun anbringes foran fællesmonumentet.
Graveren er bemyndiget af menighedsrådet, til at fjerne og bortkaste alle blomster og buketter, kranse,
puder, lys, krukker og potteskjulere på plænegravstederne (Thomas Kingos Have) i græssets vækstperiode
fra 1. marts til 31. oktober for vedligeholdelse af plænen.

Kort over Slangerup Kirke og kirkegårde

Kirkegårdskontorets adresse:
Slangerup Kirkegårdskontor
Strandstræde 4
3550 Slangerup
Tlf. 4733 4816
Mail: slangerupkirkegaard@mail.dk

Kirkegårdskontoret er åbent mandag-fredag kl. 12-13 og torsdag tillige kl. 17-18

