HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT?
Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium
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Silkeborg Kirkegårde og Krematorium omfatter 2 kirkegårde, kapel, krematorium samt kirkegårdskontor/mandskabsfaciliteter.
Menighedsrådene i Silkeborg og Mariehøj sogne vælger
kirkegårdsbestyrelsen, som er ansvarlig for kirkegårdenes
og krematoriets drift.
Den daglige drift tager kirkegårdenes ansatte sig af: kirkegårdsleder, kirkegårdsassistent, gartnere, kontorpersonale og krematorieteknikere.

Kirkegårdskontoret
Åbningstid: mandag-fredag kl. 9-15
Adresse: Vestergade 100, 8600 Silkeborg
Telefon: 8682 0244 | Email: info@skk.dk | Hjemmeside: www.skk.dk
Facebook: www.facebook.com/silkeborg.kirkegaarde.krematorium

Kirkegårdene
Vestre Kirkegård blev anlagt i 1881, og er udvidet flere
gange. Den parklignende kirkegård med mange træer og
store græsflader ligger nær skov og sø. Her finder du også
kapellet, kirkegårdskontoret og krematoriet. 3,5 ha skov i

tilknytning til kirkegården er taget i brug til urnenedsættelser i 2014.
Østre Kirkegård blev anlagt i 1851, og er byens ældste.
Kirkegården er ikke længere i brug til begravelser, men
ligger hen som et historisk anlæg nær bymidten. Michael
Drewsen, Silkeborgs grundlægger, er begravet her. På
kirkegårdens hjemmeside finder du mere om Michael
Drewsen og andre fremtrædende silkeborgensere.
Kirkegårdskontoret
Her aftaler vi højtideligheder i kapellet, begravelser og
urnenedsættelser.
Alle spørgsmål og aftaler vedrørende gravsteder og deres
vedligeholdelse ordnes via kirkegårdskontoret.
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Kapellet
Kapellet kan være ramme om bisættelse eller begravelse.
Kapellet har ca. 200 siddepladser, orgel og teleslynge/
højttaleranlæg. Alle kan benytte kapellet. Når afdøde er
medlem af Folkekirken er det gratis.
I samme bygning er et mindre lokale, som er egnet til fremvisning, eller den lille højtidelighed.
Krematoriet
Vi foretager årligt ca. 1300 kremeringer fra Silkeborg og et
stort opland.

BEGRAVELSE I KISTE ELLER URNE?
Om man vælger den ene eller anden begravelsesform vil
ofte være en afvejning mellem:
• Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse
• Familiens tradition og hvad familien finder rigtigt.
• Økonomi og praktiske overvejelser.
Fra kirkegårdens side kan vi rådgive om økonomi og det
praktiske.
Hvad begravelsen angår, er der ikke nogen stor økonomisk forskel mellem en kistebegravelse og en urnebegravelse med kremering.
Hvad gravstedet angår, er der stor forskel på økonomien
afhængig af begravelsesformen.

Kistegravsteder er store og de skal passes i 25 år efter
begravelsen. Det gør gravstedets vedligeholdelse væsentlig dyrere end de mindre urnegravsteders. Urner kan
også begraves i kistegravsteder.
Urnegravsteder er mindre og de skal kun passes i 10 år
efter begravelsen. Dette gør urnegravstedernes vedligeholdelse billigere.
Gravstedstypen har også betydning for prisen for vedligeholdelse. Traditionelle gravsteder er dyrere at vedligeholde end plænegravsteder. De billigste gravstedstyper er plænegravsteder, kolumbarium, fællesplæne og
skovkirkegård.
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RETTIGHEDER OG PLIGTER
Alle borgere bosat i Silkeborg og Mariehøj sogne har ret til
at blive begravet på Silkeborg Vestre Kirkegård.
Kirkegården er også åben for begravelse af borgere fra
andre sogne/kommuner.
For medlemmer af Folkekirken er gravstedet gratis. Ikke-medlemmer skal betale et gebyr for gravstedet.
Har man anden tilknytning (f.eks. et familiegravsted) til
kirkegården eller sognene har man også ret til begravelse
på Silkeborg Vestre Kirkegård.
Når du har valgt gravstedet, medfølger pligten til vedligeholdelse.
For mange gravsteder gælder at der skal tegnes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale for fredningsperioden (10
år for urner, 25 år for kister).

For traditionelle gravsteder er valgmulighederne større:
• du kan selv passe gravstedet
• kirkegården kan passe gravstedet for et år ad gangen
• der kan tegnes vedligeholdelsesaftale for fredningsperioden.
I alle tilfælde vedligeholder kirkegårdens personale hækkene.
Du kan tilkøbe en række ekstra ydelser til gravsteder:
Grandækning, forårs- og sommerblomster, buketter, m.m.
Urnenedsættelse
På Silkeborg Kirkegårde kan du som pårørende altid være
med ved urnenedsættelser, også i fællesplæne og skovafdeling. Urner sætter vi ned indenfor almindelig arbejdstid
samt sidste lørdag i måneden.
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ÅRETS GANG PÅ KIRKEGÅRDEN
I januar kvartal udsender vi regninger for vedligeholdelse af gravsteder i den nye sæson.
I marts begynder forårsarbejdet. Grandækninger fjernes.
Ca. 1. april planter vi forårsblomster (stedmoder).
Herefter er der i reglen stor travlhed med vedligeholde
gravsteder. Mange får tilplantet de gravsteder, hvor der
har været begravelse i vinterens løb.
Ca. 1. maj rydder vi op på plænegravsteder: lanterner,
kurve, keramik og anden pynt indsamles. De indsamlede
effekter gemmer vi i 2 måneder.

Ca. 1. juni udskifter vi forårsblomsterne med sommerblomster (isbegonia m.fl.). Er sommeren regnfattig går
der en del tid med at vande de blomster, hvor ekstra
vanding er bestilt.
I løbet af juli-august klipper vi løvhække og stedsegrønne hække.
I september udsender vi regninger for grandækningerne.
Sidst i oktober begynder vi at grandække de gravsteder, hvor det er bestilt. Det fortsætter frem til starten af
december.
Ca. 1. november rydder vi igen op på plænegravstederne, men vi gemmer de indsamlede effekter i 2 måneder.

Side 11

VALG AF GRAVSTED
På Silkeborg Vestre Kirkegård kan du vælge mellem mange forskellige gravstedstyper.
På de følgende sider beskriver vi de enkelte gravstedstyper, samt de vigtigste regler for den pågældende gravstedstype.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Traditionelt gravsted .................................................................................................................................................................................................
Plænegravsted med gravsten i bed........................................................................................................................................................
Gravsted delvis i plæne, delvis med traditionelt anlæg...................................................................................................
Plænegravsted med valgfri navneplade............................................................................................................................................
Plænegravsted med navneplade 1 m2.................................................................................................................................................
Plænegravsted med navneplade................................................................................................................................................................
Plænegravsteder med eller uden navneplade 2 m2.............................................................................................................
Plænegravsted med opretstående gravsten (stele)............................................................................................................
Skovkirkegård...................................................................................................................................................................................................................
Gravsteder til børn.......................................................................................................................................................................................................
Kolumbarier.........................................................................................................................................................................................................................
Kistefællesplæne og urnefællesplæne................................................................................................................................................
Oversigt.....................................................................................................................................................................................................................................

(til kister/urner, side 12)
(til kister/urner, side 14)
(til kister/urner, side 16)
(til kister/urner, side 17)
(til urner, side 18)
(til kister/urner, side 19)
(til urner, se side 20)
(til kister/urner, se side 21)
(til urner, side 22)
(til kister/urner, side 23)
(til urner, side 24)
(til kister/urner, side 26)
side 27
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a) TRADITIONELT GRAVSTED TIL KISTER/URNER

Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der
afgrænser gravstedet.
Denne type gravsted tilgodeser familiens ønske om selv at
have indflydelse på udformning af gravsten, beplantning,
bunddække m.v.
Gravstedet kan anlægges og tilplantes på mange forskellige måder – kirkegårdens personale kan udføre arbejdet.
Fra kirkegårdens side har vi nogle gode råd:
•G
 ravstedets overfladeniveau skal passe til omgivelserne.
Det er ofte nødvendigt at fjerne eller tilføre jord.
•U
 ndlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt store, og det
kan blive meget dyrt at fjerne dem.

• Bunddække: Hvis du ønsker granitskærver på gravstedet, bør de være max. 8-10 mm. Store skærver gør det
besværligt at luge ukrudt.
• Ønsker du at udplante blomster, er et bed med muldjord
en god ide.
• Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt
udmærket oven på fiberdug!
Vedligeholdelse af gravstedet
Det er den eneste gravstedstype du kan vælge selv at
passe – men du kan også bestille kirkegården til pasningen. Sommerblomster og grandækning kan du bestille på
kirkegårdskontoret.
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b) PLÆNEGRAVSTED MED GRAVSTEN I BED, TIL KISTER/URNER (AFD. B-N, P, S, T)

Gravstederne ligger østvendt med en takshæk som baggrund. Mellem gravstenene planter kirkegården stedsegrønne buske/halvbuske eller stauder.
Gravsten
Udformningen er valgfri. Dog er max. højde 70 cm, max.
bredde 70 cm og max. tykkelse 30 cm.
Beplantning og pynt på gravstedet
I bedet foran stenen kan du plante blomster og lave planter
efter eget valg. Planter, som er mere end 80 cm høje, eller
som på grund af kraftig vækst skader takshæk, plæne eller
beplantning mellem gravstenene må ikke forekomme.
Du må ikke lægge stenmaterialer som bunddække på
gravstedet.

Sommerblomster og grandækning kan du bestille på
kirkegårdskontoret.
Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.

Side 16
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c) GRAVSTED DELVIS I PLÆNE, DELVIS MED TRADITIONELT ANLÆG, TIL KISTER/URNER (AFD. M1)

I den del af gravstedet, der er udlagt som traditionelt gravsted, kan du plante, påsætte gravsten og lægge bunddække efter eget valg – men her er nogle gode råd:
•G
 ravstedets overfladeniveau skal passe til omgivelserne.
Det er ofte nødvendigt at fjerne eller tilføre jord.
•U
 ndlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt for store.
•B
 unddække: Hvis du ønsker granitskærver på gravstedet, må de max. være 8-10 mm. Store skærver gør det
besværligt at luge ukrudt.
•Ø
 nsker du at udplante blomster er et bed med muldjord
en god ide.
•B
 rug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt
udmærket ovenpå fiberdug!
Sommerblomster og grandækning kan du bestille på
kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk. I takstbladet kaldes gravstedstypen ”kombination plæne-anlæg”.

d) PLÆNEGRAVSTED MED VALGFRI NAVNEPLADE TIL KISTER/URNER (AFD. B-N, P, S, T, Y)

Gravstederne er til både kiste- og urnebegravelse.
Navnepladen
skal overholde følgende krav: Max. størrelse er 120x80
cm (h x b). Overfladen skal være plan og jetbrændt (ru).
Skriften skal være indhugget. Der må ikke være fastgjorte
figurer (spurve, kors o.l.) på navnepladen. Kirkegårdens
personale nedlægger navneplader og vaser.
Pynt på gravstedet
Godkendte vaser (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på
kirkegårdskontoret.
På gravstedet må du have op til 3 enheder pynt. Det kan
være buketter, dekoration, gravlys m.v.
Du må ikke plante på gravstedet, heller ikke i rabat mellem
plæne og hæk.

Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret.
Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.
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e) PLÆNEGRAVSTED MED NAVNEPLADE TIL URNER (AFD. D1, N1, G2, H2)

f) PLÆNEGRAVSTED MED NAVNEPLADE TIL KISTER/URNER (AFD. F2)

Gravstederne er min. 1 m2, og rummer hver 2 urner.

Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret.

Gravpladserne er ca. 3 m2, og rummer hver en kiste eller
flere urner.

Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret.

Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.

Navnepladen
bestiller du selv – når du har fået anvisning fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Navnepladen er fremstillet af
bornholmsk granit (”Moseløkke”) og måler 60x60 cm.
Skriften på navnepladerne er indhugget, og der må ikke
være fastgjorte figurer på pladen. Kirkegårdens personale
nedlægger navneplader og vaser.

Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.

Navnepladen
bestiller du selv – når du har fået anvisning fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Navnepladen er fremstillet af
bornholmsk granit (”Moseløkke”) og måler 40x40 cm (afd.
G2 og H2) eller 40x50 cm (afd. D1 og N1). Skriften på
navnepladerne er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Kirkegårdens personale nedlægger
navneplader og vaser.
Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 1 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder pynt. Det kan være buketter, dekoration, gravlys m.v.
Du må ikke plante på gravstedet.

Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration, gravlys m.v.
Du må ikke plante på gravstedet.
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g) PLÆNEGRAVSTEDER MED ELLER UDEN NAVNEPLADE TIL URNER (AFD. A1)

Plænearealet er udlagt i kvadratiske gravsteder a 2 m2. Der
er plads til op til 4 urner pr. gravsted.
Navneplade
Der er 3 muligheder:
• Anonymt gravsted uden navneplade
• Navneplade i bornholmsk granit nedlagt i plænen
• Navneplade i marmor med bronzebogstaver indsat i
muren, se billedet.
Navneplader bestiller du selv – når du har fået anvisning
fra kirkegårdskontoret om mål m.m. Navnepladen til plænen måler min. 40x40 cm og max. 60x60 cm. Skriften på
navnepladen er indhugget, og der må ikke være fastgjorte
figurer på pladen. Kirkegårdens personale nedlægger
navneplader og vaser.

Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder pynt. Det kan være buketter, dekoration, gravlys m.v.
Du må ikke plante på gravstedet.
Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret.
Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.

h) PLÆNEGRAVSTED MED OPRETSTÅENDE GRAVSTEN (STELE) TIL KISTER/URNER (AFD. Y)

Gravstederne kan anvendes til både kiste- og urnebegravelse.

Vinterpyntning med stedsegrøn dekoration kan du bestille
på kirkegårdskontoret.

Gravstenen
skal overholde følgende krav: højde min. 60 cm. Stenens
bredde og dybde må højst være 2/3 af højden. Stenen
skal stå med facade mod øst, og den skal kunne stå uden
bagstøtte, men må gerne stå på en sokkel. Stelen skal stå
sikkert, evt. fastgøres den på fundament.

Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.

Pynt på gravstedet
Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret.
På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder pynt. Det
kan være buketter, dekoration, gravlys m.v.
Du må ikke plante på gravstedet.

En gravsten der er højere end
den er bred, kaldes en stele.
Gravstenens udformning er valgfri, dog skal højden være min. 60
cm, bredde og dybde må højst
være 2/3 af højden.
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i) SKOVKIRKEGÅRD – ANONYME GRAVSTEDER I NATUREN TIL URNER

j) GRAVSTEDER TIL BØRN (AFD. Y1B)

I den blandede løv- og nåleskov (i kirkegårdens nordlige
ende) kan vi nedsætte urner. Den naturlige skov og dens
græsser, bregner, urter m.m. bevares.
Gravstederne er ca. 2 m2 og der er plads til 2 urner. Du kan
forny gravstedet ved udløb af fredningsperioden.

Skulpturen ”Bæreren” (af Filip Møller 2014) står centralt
på børneafdelingen. Du kan lægge blomster og kranse her,
og du kan tænde et lys i bronzegloben.

Pynt
Nedgravede urner må du ikke markere med med gravsten,
trækors el.a. synlige mindesmærker.
I skoven er det forbudt at sætte gravlys, vaser, potteplanter, afskårne blomster, kranse og anden pynt.
Blomster og anden pynt må du lægge på blomsterplads
ved skovkirkegårdens indgang.
Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.

Det er muligt både at begrave kister (max. længde 180 cm)
og urner i gravstederne.
Der er forskellige gravstedstyper til rådighed: Plænegravsted med eller uden navneplade (max. 40 x 40 cm),
opretstående sten i staudebed og traditionelt gravsted.

For børn begravet i kiste gælder andre fredningstider end
for voksne:
- 0-2 år: 10 år
- 2-10 år: 20 år
Over 10 år: 25 år (som for voksne)
For børn begravet i urne er fredningstiden 10 år.
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k) KOLUMBARIER TIL URNER

Denne gravstedstype finder du kun få steder i Danmark.
På Silkeborg Vestre Kirkegård har vi to forskellige typer:
• I afdeling COL står urnerne på hylder, synlige for enhver,
men bag en låst dør som familien får udleveret en nøgle
til. Hvert gravsted rummer 2 urner.
• I afdelingerne UHAL (Urnehal) og UMUR (Urnemur) står
urnerne i nicher bag en navneplade af marmor. Hvert
gravsted rummer op til 3 urner.

anvisning fra kirkegårdskontoret om marmortype, bogstaver m.m.
Samme sted kan du købe kobber-kummer til beplantning og
vaser af kobber. Kummer og vaser fastgør vi ved gravstedet.

Krav til urner
I kolumbarierne skal urner være af bestandigt materiale
(brændt ler f.eks.).
I afdeling COL skal navnet stå på urnen.

Pynt på gravstedet
Du må kun pynte med levende blomster, planter og pyntegrønt. Brug af levende lys er forbudt. Ligeledes er det
forbudt at bruge søm, skruer, kroge og andet som fastgøres i murværket.
Udplantning af blomster samt vinterpyntning med
granguirlander kan du bestille på kirkegårdskontoret.

Navneplader
til urnehal og urnemur bestiller du selv, når du har fået

Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.
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OVERSIGT OVER GRAVSTEDSTYPERNE
l) KISTEFÆLLESPLÆNE OG URNEFÆLLESPLÆNE (”DE UKENDTES GRAV”)

Fællesplæne er en meget enkel gravstedstype. Hvis det
er vigtigt for dig, at familie/ægtefælle begraves i samme
gravsted, anbefaler vi gravstedstyperne beskrevet side
17, 20 eller 22. Her er der også mulighed for anonym begravelse uden besvær med pasning af et gravsted – disse
gravsteder kan også fornyes, og de er kun marginalt
dyrere end fællesplæne.
Vi har to fællesplæner, den ene til kister og den anden
til urner. Ved erhvervelse af gravsted bruges altid næste
plads i rækken, og hvert gravsted rummer en kiste eller
en urne.
Gravstederne er uden monumenter og navne. Ved plænerne ligger en fælles blomsterplads.

Pynt på fællesplænerne
Kun på blomsterpladsen må du lægge buketter, vinterkranse o.l.
Vedligeholdelsesaftale
er obligatorisk.

Side

Til kiste

Til urne

Antal
gravpladser

Fornyelse
mulig

a) Traditionelt gravsted, kiste

12

X

X

1-flere

X

X

a) Traditionelt gravsted, urne

12

X

2-flere

X

X

b) Plænegravsted m. gravsten i bed

14

X

X

1-flere

X

X

X

c) G
 ravsted delvis plæne, delvis
traditionel

16

X

X

1-flere

X

X

X

d) P
 lænegravsted med valgfri
navneplade

17

X

X

1-flere

X

X

X

e) Plænegravsted med
navneplade 1 m2

18

X

2

X

X

X

f) Plænegravsted med
navneplade 3 m2

19

X

1-flere

X

X

X

g) P
 lænegravsted m/u
navneplade 2 m2

20

X

4

X

X

X

h) Plænegravsted med stele

21

X

1-flere

X

X

X

i) Skovkirkegård

22

X

2

X

X

j) Børneafdeling

23

X

1-flere

X

X

X

k) Kolumbarier

24

X

2, evt. 3

X

X

X

l) Kistefællesplæne

26

X

1

X

X

l) Urnefællesplæne

26

X

1

X

X

X

X
X
X

Vedligeholdelsesaftale
obligatorisk

Pynt på
gravstedet
tilladt

Pynt på
blomsterplads

X
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