Kirkegården
Kirkegården ved Ågård Frimenighedskirke ligger som en mindre park på Kirkebakken, et vidnesbyrd om
menneskers mange års tilknytning til stedet; en slægtsbog med historie og livsforløb før vores egne.
Kirkegården er opdelt i afdelinger med traditionelle gravsteder, urne- og kistegravsteder i plæne med
plade eller urne anonymt i plæne.
Ved Ågård Frimenighedskirke er der uden for kirkegården anlagt et lapidarium med historiske- og
bevaringsværdige gravsten

Regulativ
for kirkegården ved Ågård Frimenighedskirke
1.
Kirken med tilhørende kirkegård, præstebolig, redskabsanlæg og parkeringsplads ejes af Ågård
Frimenighed.
2.
Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar for bestyrelsen og i
overensstemmelse med regulativ for graverstilling.
3.
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder- eller urnepladser skal ske til graveren som for
ethvert gravsted udfærdiger et gravstedsbrev. Ved et eventuel ønske om reservation af et gravsted skal
dette ligeledes ske til graveren. En reservation af et gravsted kan kun ske af medlemmer af Ågård
Frimenighedskirke ved en indbetaling af gravstedsleje, med egen forpligtigelse af vedligeholdelse af
gravstedet eller ønske om vedligeholdelsesaftale med frimenigheden.
4.
Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af nyt gravsted som ved forlængelse af brugsretten, ligeså
for hvert af gravstedets gravpladser. Erhvervelse skal ske for en hel brugsperiode, svarende til samme
antal år det pågældende gravsted er fredet.
Erhvervelse af et gravsted omfatter udgifter ved etablering og opretholdelse af gravstedet, gravstedets
andel af kirkegårdens generelle drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt rydning af gravsted for gravsten,
beplantning, belægning m.v. ved udløb af gravstedet.
5.
Når et gravsted tages i brug starter en fredningsperiode som beskriver den fredningstid i hvilken
gravstedet ikke kan nedlægges alt efter hvilken type gravplads på gravstedet der er tale om. Ved
kistegravpladser er fredningstiden minimum 25 år, ved urnegravpladser 10 år. Det understreges, at i
gravsteder med to eller flere gravpladser kan et sådan gravsted ikke nedlægges før fredningstiden efter
den seneste begravelse er udløbet. Et gravsted vil ligeledes forblive urørt efter fredningstidens udløb så
længe det vedligeholdes af de pårørende. Ny fredningsperiode kan aftales med graveren.
6.
Indehaveren af gravstedsretten kan i samråd med graveren selv anlægge gravstedet med videre ønske
om egen pligt af vedligeholdelse. Ved ønske om vedligeholdelsesaftale med frimenigheden tegnes et
gravstedslegat. Vedligeholdelse kan også ske gennem årlig forudbetalt regning. Ved ønske om
grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster sker dette mod en merbetaling.
7.
Legatstifteren kan ikke belåne eller ophæve et én gang oprettet legat. Evt. overskydende beløb, der måtte
henstå efter vedligeholdelsens udløb, tilfalder Ågård Frimenighedskirke.
8.
Når pårørende ikke længere ønsker et gravsted opretholdt, sløjfes dette og gravstenen fjernes eller flyttes
til lapidariet. Gravstedet tilsås med græs eller anlægges ud fra de evt. bevaringsværdige planter. I
henhold til videre aftale/reservation af gravstedet til senere ibrugtagning kan dette ske ved indbetaling af
gravstedsleje for en fredningsperiode på 25 år.

9.
Hvis vedligeholdelse af et gravsted forsømmes, har graveren og stedets kirkegårdsudvalg ret og pligt til at
påtale dette over for gravstedsejeren. Såfremt henstillingen ikke efterkommes kan vedligeholdelsen
overgå til frimenighedskirken med efterfulgt opkrævning og betaling. Sker denne indbetaling ikke kan
bestyrelsen vedtage at sløjfe gravstedet og udlægge det i græs resten af fredningstiden.
10.
Redskaber, som er anskaffet af Ågård Frimenighedskirke til brug af gravstedsejere og gæster, skal efter
brug bringes tilbage på deres plads.

Generelt
Kirkegården ved Ågård Frimenighedskirke er et ”grønt rum” med historiske udtryk som fastholder og
dokumenterer om vores tilhørsforhold. Anlæg og gravsteder skal derfor tilrettelægges således, at der vises
hensyn til de eksisterende skønhedsværdier og kirkegårdens særlige karakter; valg af beplantning,
kantsætning, pasning og vedligeholdelse. Se ”Vedligeholdelse af gravsteder ved Ågård Frimenighedskirke”.
Priser vedrørende gravsteder kan findes på Ågård Frimenighedskirkes hjemmeside eller ved henvendelse
til graveren.

