
Tillæg til forannævnte - kun gældende for Aunslev kirkegård 
Område A006-A015 og A020-A029 kistegrave i plæne 

1. Området henligger som et græstæppe, uden synlige afgrænsninger af de enkelte 
grave, men med de enkelte grave markeret ved en opretstående gravsten placeret op 
mod hækken. 

2. Græstæppet vedligeholdes af kirkegården, idet vedligeholdelsen betales sammen med 
fæstet for hele fredningsperioden. 

3. Hver kistegravplads er 2,5 x 2,5 m med plads til to kister. 
Fredningsperioden er 20 år. 
Fornyelse kan finde sted. 

4. Det er muligt at få et lille bed foran stenen, hvor der kan plantes blomster og pyntes 
med gran. Gravstedsindehaver har mulighed for selv af passe bedet. 
Af kirkegården kan købes op til 2 godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne 
blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale. Der må 
anbringes små moskranse eller grankranse (max. 30 cm i diameter) i perioden 15.11 
- 15.02.  
Der må ikke forefindes kurve, skåle, figurer eller lignende af hverken organisk eller 
uorganisk materiale. 
Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale som ligeledes vil 
tilse, at ovenstående overholdes. 

Område E - familieplænen 
1. Fællesarealet henligger som et græstæppe uden synlige markeringer af de enkelte 

grave, men med de enkelte gravsteder markeret ved em poleret granitplade i 
størrelse 40 x 60 x 6 cm, med indhugget skrift. 

2. Arealet og gravstederne vedligeholdes af kirkegården, idet vedligeholdelsen betales 
sammen med fæstet for hele fredningsperioden. 
Urnegravstedet måler 1 x 1 m og har plads til 4 urner. 
Fredningstiden er 10 år.  
Fornyelse kan finde sted. 

3. Af kirkegården kan købes op til 2 godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne 
blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale.  
Der må anbringes små moskranse eller grankranse (max. 30 cm i diameter) i 
perioden 15.11-15.02.  
Der må ikke forefindes kurve, skåle, figurer eller lignende af hverken organisk eller 
uorganisk materiale.  
Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale, som ligeledes vil 
tilse, at ovenstående overholdes. 

Område F - den anonyme plæne - årtusind-egen 
1. Den anonyme plæne henligger som et græstæppe uden nogen markering af de 

enkelte grave. 
2. Plænen vedligeholdes af kirkegården, idet vedligeholdelsen betales sammen med 

fæstet for hele fredningsperioden. 
3. Hver gravplads er 0,5 x 0,5 m, med plads til en urne. 

Fredningstiden er 10 år. 
Fornyelse kan ikke finde sted. 

4. Blomster, buketter og lignende må ikke anbringes på græsset, men kan lægges under 
Årtusind-egen. 

5. Plænen er lavet for at tilgodese afdødes ønske om anonymitet og urnen sættes ved 
dens ankomst ned i plænen. De pårørende vil efter nedsættelsen modtage brev om, 
at nedsættelse nu har fundet sted. 
Fornyelse kan ikke finde sted. 



Område G - urne og kistegrave i plæne 
1. Området henligger som et græstæppe, uden synlige afgrænsninger af de enkelte 

grave, men med de enkelte gravsteder markeret ved natur-gravsten i størrelse max. 
65 cm bred x 55 cm høj x 15 cm tyk. Gravstenen placeres oprejst mod hækken. 

2. Plænen vedligeholdes af kirkegården, idet vedligeholdelsen betales sammen med 
fæstet for hele fredningsperioden. 

3. Hver kistegravsted er 2,5 x 1,24 m, med plads til en kiste. 
Urnegravsteder måler 1 x 1 m og har plads til 4 urner. 
Fredningstiden er 20 år for kister og 10 år for urner. 
Fornyelse kan finde sted. 

4. Af kirkegården kan købes op til 2 godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne 
blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale. Der må 
anbringes små moskranse eller grankranse (max. 30 cm i diameter) i perioden 15.11 
- 15.02.  
Der må ikke forefindes kurve, skåle, figurer eller lignende af hverken organisk eller 
uorganisk materiale. 
Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale, som ligeledes vil 
tilse, at ovenstående overholdes. 

Område H I og H II – skovdelen 
H I 

1. Fællesarealet henligger som et græstæppe uden synlige markeringer af de enkelte 
grave, men med de enkelte kistegravsteder markeret ved en poleret liggende 
granitplade i størrelse 40 x 60 x 6 cm med indhugget skrift. 

2. Arealet og gravstederne vedligeholdes af kirkegården, idet vedligeholdelsen betales 
sammen med fæstet for hele fredningsperioden. 
På hvert gravsted er der plads til 1 eller 2 kister.  
Fredningstiden er 20 år.  
Fornyelse kan finde sted. 

3. Af kirkegården kan købes op til 2 godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne 
blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale.  
Der må anbringes små moskranse eller grankranse (max. 30 cm diameter) i perioden 
15.11 - 15.02.  
Der må ikke forefindes kurve, skåle, figurer eller lignende af hverken organisk eller 
uorganisk materiale.  
Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale, som ligeledes vil 
tilse, at ovenstående overholdes. 

H II 
1. Fællesarealet henligger som et græstæppe med blomsterbede uden synlige 

markeringer af de enkelte grave, men med de enkelte urnegrave markeret med en 
natur-gravsten med en størrelse på max. 65 cm bred x 55 cm høj x 15 cm tyk. 
Gravstenen placeres oprejst i blomsterbedet. 

2. Arealet og gravstederne vedligeholdes af kirkegården, idet vedligeholdelsen betales 
sammen med fæstet for hele fredningsperioden. 
På hvert gravsted er der plads til 4 urner. 
Fredningstiden er 10 år. 
Fornyelse kan finde sted. 

3. Af kirkegården kan købes op til 2 godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne 
blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organisk materiale. 
Der må anbringes små moskranse eller grankranse (max. 30 cm i diameter). 
Der må ikke forefindes kurve, skåle, figurer eller lignende af hverken organisk eller 
uorganisk materiale. 



Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale, som ligeledes vil 
tilse at ovenstående overholdes. 

Område U - lunden 
1. Fællesarealet henligger som en beplantning af buske uden synlige markeringer af de 

enkelte grave, men med de enkelte urnegrave markeret med em gravsten med en 
størrelse på max. 65 cm bred x 55 cm høj x 15 cm tyk. 

2. Gravstenen placeres oprejst eller liggende i beplantningen. 
Det er muligt at få et lille bed foran stenen, hvor der kan plantes blomster og pyntes 
med gran. Gravstedsindehaver har mulighed for selv at passe bedet. På hvert 
gravsted er der plads til 2 urner. 
Fredningstiden er 10 år.  
Fornyelse kan finde sted. 

3. Af kirkegården kan købes op til 2 godkendte vaser, hvori der kan anbringes afskårne 
blomsterbuketter eller små stedsegrønne buketter af organist materiale.  
Der må anbringes små moskranse eller grankranse (max. 30 cm i diameter).  
Der må ikke forefindes kurve, skåle, figurer eller lignende af hverken organisk eller 
uorganisk materiale.  
Efter bedste skøn fjernes visne buketter af kirkegårdens personale, som ligeledes vil 
tilse at ovenstående overholdes. 

Aunslev - Bovense menighedsråd, den 23. marts 2010 
Anne Beck - formand 
 


