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Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der
skal tages vare på i forbindelse med bisættelse eller
begravelse og valg af gravsted. Da det kan virke temmelig
uoverskueligt, har menighedsrådet udarbejdet denne lille
folder, som beskriver, hvad man skal gøre ved anmodning om
begravelse eller ligbrænding og hvilke muligheder man har,
når gravstedet skal vælges.
Bedemanden
Som regel bistår en bedemand med det praktiske omkring
begravelsen/bisættelsen. Det er dog ikke et krav.
Dødsfaldet registreres
Et dødsfald registreres på baggrund af lægens dødsattest enten elektronisk eller på papir. Er lægens attest på papir,
indleveres denne til afdødes bopælssogn.
Præsten
Skal begravelsen/bisættelsen foregå fra kirken, må der træffes
aftale med præsten. Kontaktoplysninger: Se bagsiden.
Anmodning om begravelse/ligbrænding
Dette skal nu ske digitalt via www.borger.dk
Gå ind på hjemmesiden, tryk på Sundhed og Sygdom, tryk på
Dødsfald og Begravelse, tryk på Begravelse eller Bisættelse og
endelig på Anmod om begravelse eller ligbrænding. Følg
vejledningen. Har man ikke NemID/tekniske færdigheder, kan
man i stedet udprinte en blanket, som udfyldes, underskrives
og sendes til afdødes bopælssogn.
Anmodningen foretages af de pårørende eller af bedemanden.
I anmodningen oplyses det, om afdøde skal begraves eller
kremeres - denne beslutning skal følge afdødes ønsker. Hvis
afdøde har givet skriftlige anvisninger om begravelsen, f.eks.
om askespredning over åbent hav, skal disse vedhæftes
anmodningen.

Begravelsen/bisættelsen
Ethvert medlem af Den Danske Folkekirke har ret til
vederlagsfrit at blive begravet/bisat fra en kirke.
Begravelseshandlingen finder normalt sted med mindst 3
dages varsel og skal normalt finde sted senest 8 dage efter
dødsfaldet. Begravelser kan ikke finde sted på søn- og
helligdage.
Hvis man har meldt sig ud af Folkekirken, forudsættes det, at
man ikke en ønsker en kirkelig begravelse/bisættelse. Ønsker
man i denne situation alligevel at blive kirkeligt begravet/
bisat, er det vigtigt at efterlade sig noget skriftligt derom.
Principielt opkræves der betaling for brug af kirken, hvor
afdøde ikke var medlem.
Kirken kan ikke lånes ud til begravelser/bisættelser uden
medvirken af en præst.
Hvor afdøde ikke har ønsket at blive kirkeligt begravet/bisat,
kan de pårørende ved henvendelse til præsten få arrangeret
en mindegudstjeneste uden afdøde.
Valg af gravsted
Anvisning: Graveren anviser gravsted og er behjælpelig i
forbindelse med begravelse og bisættelse. Ved valg af
gravsted er der følgende muligheder:

Den anonyme fællesgrav til urner (ofte benævnt ”de
ukendtes grav”) er et græsområde, hvor urnens placering kun
er kendt af graveren. Pårørende kan således ikke deltage i
urnenedsættelsen. Der betales et engangsbeløb for
renholdelse i fredningstiden på 10 år. Gravsteder i
fællesgraven kan ikke forlænges.
Gravsted i græsplæne: Græsplænen indeholder
kistegravsteder, som kan anvendes til kister og urner. Ønsker
man en gravsten, skal den være flad med største mål 40x50
cm. Gravstenen skal lægges i niveau med jordoverfladen. Der
kan nedsættes særlige granitvaser til blomster, men der må i
øvrigt ikke graves i plænen, og der må ikke sættes andre
minder, som kan hindre almindelig græsslåning. Der betales et
engangsbeløb for renholdelse i fredningstiden på 30 år for
kister og 10 år for urner.
Urnehaven i Gadevang: Græsplænen er forbeholdt urner.
Gravsten er påkrævet og skal være flad med største mål
40x50 cm. Gravstenen skal lægges i niveau med
jordoverfladen. Der kan nedsættes særlige granitvaser til
blomster, men der må i øvrigt ikke graves i plænen og der må
ikke sættes andre minder som kan hindre almindelig
græsslåning. Der betales et engangsbeløb for renholdelse i
fredningstiden på 10 år.
De nye urnegravsteder i Nødebo, vest for kirken: Gravsten
kan have valgfri form, men skal have en maksimal størrelse på
50 x 40 cm. Der må ikke ændres på beplantningen. Der kan
nedsættes vaser, som dog ikke må være af glas. Der betales
et engangsbeløb for renholdelse i fredningstiden på 10 år.
Traditionelle gravsteder: Kan bestå af en eller flere
gravpladser og kan være til kister eller urner. Gravstedet
anlægges individuelt. Det er omgivet af hække, der ejes og
vedligeholdes af kirkegården. Der kan laves aftale med
kirkegården om vedligeholdelse, grandækning, blomster mm.
Desuden kan graveren påtage sig at anlægge gravstedet med
beplantning m.m. mod dækning af timeløn
og udgifter til materialer og planter.

Gravstedet
Erhvervelse: Alle der bor i, eller har tilknytning til, NødeboGadevang sogne, har ret til at erhverve et gravsted på sognets
kirkegård. Gravstedsretten gælder for en periode, som svarer
til fredningstiden. Der udstedes et gravstedsbrev til gravstedsejeren som bevis på gravstedsretten. Der kan nedsættes flere
urner i samme gravsted - spørg graveren til råds.
Fredningstiden: Er det antal år, der skal gå, før gravstedet
må benyttes til en ny gravsætning. Fredningstiden afhænger
af de lokale jordbundsforhold, og den varierer fra kirkegård til
kirkegård. I Nødebo-Gadevang er den 10 år for urnegrave og
30 år for kistegrave, for kister af særlig holdbart materiale
(egetræ eller jern) er den 60 år.
Fornyelse af gravstedsaftaler: Efter fredningstidens udløb
kan gravstedsretten forlænges med perioder á 5 år. Dette
gælder dog ikke for de anonyme fællesgrave.
Ren- og vedligeholdelse: Gravstedsejeren har pligt til at
sørge for, at gravstedet er i pæn og vedligeholdt stand. Det
kan aftales, at ren- og vedligeholdelse, plantning af blomster
og grandækning af gravstedet om vinteren, foretages af
graveren. Aftalen kan laves for et år ad gangen eller for hele
fredningsperioden, og der betales for disse ydelser efter
takster, som er godkendt af menighedsrådet. Dog betales et
obligatorisk engangsbeløb for renholdelse af fællesgrave, de
nye urnegravsteder i Nødebo og for plænegravsteder i hele
fredningsperioden.
Ved manglende renholdelse henvises til §17 i vedtægterne for
kirkegården.
Kirkegården påtager sig intet ansvar for skader på
gravminder, beplantning eller andet på gravstedet når skaden
er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

Særlige regler
Afdøde som ikke er medlem af folkekirken har samme
rettigheder til et gravsted som medlemmer af folkekirken, dog
gælder forhøjede takster.
Ønsker man ikke, at begravelse/bisættelse skal ske fra kirken,
kan man anvende kapellet i Nødebo.
Ønsker man et gravsted i Nødebo/Gadevang uden at have
særlig tilknytning til disse sogne, kan man søge menighedsrådet om tilladelse.
Intet gravsted
Ønsker afdøde intet gravsted efter kremering, kan asken
udleveres fra krematoriet, og spredes over åbent hav efter
gældende regler. Se mere på www.borger.dk: Gå ind på
hjemmesiden, tryk på Sundhed og Sygdom, tryk på Dødsfald
og Begravelse, tryk på Begravelsespladser.
Takster
Der er faste takster for de fleste af ydelserne på kirkegården i
forbindelse med begravelse eller bisættelse. Taksterne er
pristalsregulerede, og de reguleres hvert år pr. 1. januar.
Taksterne fastsættes af provstiudvalget og er fælles for
provstiets kirkegårde. Takstbladet kan fås på kirkekontoret og
hos graveren, og det findes på sognets hjemmeside, hvor man
også kan finde vedtægten for de to kirkegårde. Se
www.noedebosogn.dk og www.gadevangsogn.dk
Begravelseshjælp
Sygesikringen yder et tilskud, som er indtægtsbestemt.
Enkelte faglige organisationer yder også begravelseshjælp.
Sygeforsikringen Danmark yder ligeledes tilskud til
medlemmer i gruppe 1 og 2.
Denne vejledning kan fås på kirkekontoret og hos graveren,
som vil udlevere den, når man kontakter ham i forbindelse
med et dødsfald.

Adresseoplysninger
Graver
Michael Müller, kirkegårdskontoret
Nødebovej 16, 3480 Fredensborg
Telefon 2047 6867, mail: graver@live.dk
Træffes efter telefonisk aftale
Præst
Eva Holmegaard Larsen, Nødebo Præstegård
Nødebovej 24, 3480 Fredensborg
Telefon 4848 0719, mail: ehl@km.dk
Træffetid: Tirsdag 16-18, onsdag, torsdag og fredag 10-11
Kirkekontor Nødebo-Gadevang
Præstesekretær Allan Høier, Nødebo præstegård
Nødebovej 24, 3480 Fredensborg
Telefon 4848 0719, mail: alho@km.dk
Træffes som regel tirsdag 9-15
Kirkeværge
Erik Hansen, Gribskovvænget 20, 3400 Hillerød
Mail: herikhansen@gmail.com
Nødebo Kirke: Nødebovej 18, 3480 Fredensborg
Gadevang Kirke: Gadevangsvej 115, 3400 Hillerød

Kirkekontoret, Nødebo præstegård

