Kvalitetsbeskrivelse

RINGSTED SOGN
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Kvalitetsbeskrivelse for Ringsted Sogn

Introduktion
Kvalitetsbeskrivelse for Ringsted Kirkegård
Dette opslagsværk skal tjene som et redskab for Ringsted Kirkegårds medarbejdere, brugere samt pårørende på
kirkegården.
Det er et opslagsværk over, hvilke normer der er besluttet med hensyn til pleje og vedligeholdelse af Ringsted Kirkegård, procedure for salg af gravsted, serviceydelser m.m.
Den giver også et overblik over omfanget af kirkegårdens drift og pleje, der er en forudsætning for at kunne vedligeholde og udvikle kirkegården. Sidstnævnte i takt med nye krav og udfordringer i forbindelse med ønsker om nye
gravtyper, arbejdsmiljø for kirkegårdens medarbejdere samt styring af økonomien.
Kvalitetsbeskrivelsen er en klar sammenhæng, mellem Menighedsrådets mål for kirkegårdens udtryk, gartnernes
faglighed og deres daglige arbejde. Den skal afspejle den virkelighed, der finder sted så godt som muligt.
Ringsted Kirkegård blev digitaliseret i 2018
Det betyder, at man kan finde konkrete gravstedsnumre eller afdøde på et digitalt kort. Kortet findes på www.findgravsted.dk. Det kan både gøre det lettere for pårørende at finde rundt og gøre det lettere for medarbejdere og fx
stenhuggere i at udføre deres arbejde på kirkegården.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ringsted Kirkegårdskontor, Køgevej 8, 4100 Ringsted.
Du kan ringe til Ringsted Kirkegård alle hverdage kl. 10-13 på telefon 57611161 – tast 2. Og for personlig henvendelse tirsdag og torsdag kl. 10-13. Du er også velkommen til at tage fat i en vores gartnere på kirkegården, hvis du
har nogle spørgsmål.
Signeret. Knud Birk Iversen
Formand for Ringsted Kirke og Kirkegårdsudvalg
Ringsted Sogn den 25. juni 2019
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Historie
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Lapidarium
Et lapidarium er en udstilling af kirkegårdens samling af bevaringsværdige gravsten og gravminder.
Krav til Lapidariets tilstand
• Gravsten og gravminder skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
• Materialerne patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk.
• Kulturhistoriske værdier bevares.
• Området er plejet i overensstemmelse med det ønskede udtryk.
Problematik
• Vejr og vind har stor indflydelse på materialers nedbrydning og skader.
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Forårs- og sommerblomster
Forårs- og Sommerblomster er enårige planter, som plantes i kummer, på individuelle gravsteder samt kollektive
gravanlæg en eller flere gange årligt. Forårs- og Sommerblomster fjernes efter afblomstring.
Deres formål er at skabe farverige rum på Ringsted Kirkegård, som er med til at stimulere sanserne.
Sommerblomster anvendes på kirkegården i perioden marts – september.
Krav til planternes tilstand
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Visne blomster, stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.
• Synligt ukrudt må maksimum dække 5 % af jorden og ikke være højere end planterne.
Problematik
• Gravsteder, der ligger under træer, bliver tørre.
• Sommeren kan blive meget varm, ligesom der risiko for perioder med tørke.

5

| 35

Grønne elementer

Kvalitetsbeskrivelse for Ringsted Sogn

Stauder, roser og bunddækkeplanter
Stauder, roser og bunddækkeplanter er en beplantning som er kontinuerlige.
De plantes typisk på individuelle gravsteder, kollektive anlæg, tomme gravsteder samt i større eller mindre flader på
Ringsted Kirkegård.
Stauder, roser og bunddækkeplanter har en prydværdi via farve, form og duft samt giver liv for diverse insekter.
Bemærk! Der er på visse gravstedstyper særlige regler for beplantning samt beplantningshøjder.
Visse planter er ikke tilladt på Ringsted Kirkegård. Det gælder meget aggressive stauder såsom: Skvalderkål, mynte,
brun surkløver, guldjordbær, efeu, storkonval, prikbladet fredløs med flere.
Læs evt. www.haveselskabet.dk/sadan-breder-stauderne-sig eller spørg kirkegårdsgartnerne om hjælp.
Krav til planternes tilstand
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Visne blomster, stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.
• Synligt ukrudt må maksimum dække 5 % af jorden og ikke være højere end planterne.
• Stauderne skal holde sig indenfor gravstedets hæk eller skel.
Problematik
• Gravsteder, der ligger under træer, bliver tørre
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
• Roserne er fejlplantet og skyder fra roden.
• Aggressive stauder som breder sig til nabogravsteder.
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Løg og Knolde
Løg er blomsterløg som fx tulipaner, prydløg, vintergækker, krokus, hyacinter med flere.
Knolde vil typisk være geoginer eller knoldbegonier, som har behov for at ligge frostfrit vinteren over. Løgplanter
blomster henover hele året og sættes for gravstedsejere i perioden op til påske, perioden op til jul samt lægges i jorden inden årets udgang til blomstring i foråret.
Kirkegårdens løg og knolde spænder vidt. Formålet er at diverse løg og knolde har en blomstringsperiode på hele
kalenderåret, hvor den ene slags overtager den anden.
Krav til planternes tilstand
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Visne blomster, stængler og frøstande må ikke skæmme helheden.
• Synligt ukrudt må maksimum dække 5 % af jorden og ikke være højere end planterne.
Problematik
• Gravsteder, der ligger under træer, bliver tørre.
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
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Buske og mindre træer
På Ringsted Kirkegård plantes buske og mindre træer plantes typisk på gravsteder samt rundt omkring på kirkegården for at skabe rum og dynamik.
Der vælges stedsegrønne planter for at have noget grønt hele året, men også buske med fx røde grene som kornel
kan give et fint farvespil i vinterperioden.
Der er fastsat nogle mål for de enkelte gravstedstyper, så buske og træer ikke er til gene for nabogravstedet:
• Urnegravsteder med et mål på 1,25 m. x 1,25 m.
Beplantning skal holdes, så der er luft til gravstedshæk/skel, og må maksimum have en højde på en meter.
• Kistegravsteder med et mål på 1,25 m. x 2,50 m.
Beplantning skal holdes, så der er luft til gravstedshækken/skel, og må maksimum have en højde på to meter
Krav til planternes tilstand – urne/kistegravsteder
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Synligt ukrudt må maksimum dække 5% af jorden.
• Planterne skal være vedligeholdt, så de ikke genere nabogravsteder.
• Afklipning må kun ske i mængder, så det ikke går ud over helhedsindtrykket.
Problematik
• Gravsteder, der ligger under træer, bliver tørre.
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
Krav til planternes tilstand – busketter
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Ukrudt må maksimum dække 15% af jorden og aldrig blive højere end 30 cm.
• Afklipning må kun ske i mængder, så det ikke går ud over helhedsindtrykket.
Problematik
• Gravsteder, der ligger under træer, bliver tørre.
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
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Hække
Hække er planter, der omkranser gravsteder samt andre arealer på Ringsted Kirkegård. De typiske hække er bøg,
avnbøg, thuja, cypres, taks samt buksbom.
Hækkenes formål er at skabe rum, opdele, afgrænse, indramme eller skabe læ, og har mange forskellige mål ud fra
hvor de er plantet. Klipning af hække foretages en til to gange om året alt efter sort og vækst forhold.
Hække, der omkranser kistegravsteder, må maksimum have en bredde på 20 cm og en højde på maksimum 50 cm.
Ca. midt for gravstedet skal der være en åbning, så det er let at kommet til gravstedet.
For urnegravsteder i afdeling 3 i 5000-numrene, må baghækken højest være 45 cm og 20 cm. bred, sidehækkene
mellem gravstederne må højest være 25 cm og 15 cm bredde.
For urnegravsteder i afdeling 4 i 6200-numrene, må baghækken højest være 60 cm og 25 cm bred,
sidehækkene mellem gravstederne må højest være 25 cm høje og 15 cm. bredde.
Vi bestræber os på, at vores hække er så jævne som muligt, men da planter er levende, organiske vækster, er det
umuligt at opretholde en fuldstændig jævn hæk.
Krav til hækkenes tilstand – urne-/kistegravsteder
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Ukrudt må maksimum dække 10 % af jorden og ikke være højere end 30 cm.
• Afklipning må kun ske i begrænset mængder, da det ellers kan gå ud over helhedsindtrykket.
Problematik
• Hække, der ikke får lys og luft, grundet buske og småtræer.
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
Krav til øvrige hække på Ringsted Kirkegård
• Planterne skal fremtræde sunde og i god vækst.
• Ukrudt må maksimum dække 15 % af jorden og aldrig være højere end 40 cm.
• Afvigelsen på en tre meter retskede må maksimum være +/- 50 cm.
• Der må ikke være større strittende grene efter hækklipning.
• Afklipning må kun ske i begrænset mængder, da det ellers kan gå ud over helhedsindtrykket.
Problematik
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
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Træer
Træerne på Ringsted Kirkegård er med til at skabe hygge, rum, og give området et naturligt udseende.
Nogle af kirkegårdens træer står i grupper, andre er fritvoksende og andre igen er formede/klippede.
Plejen sigter mod at bevare eller styre det udtryk, som det enkelte træ er bestemt til at skulle levere.
Nogle af kirkegårdens ældste træer samt træer med sygdom er registreret i et nummersystem.
Kirkegården har også mange formede træer, det gælder både de klippede thuja-gange samt knudebeskårede alléer.
Krav til træernes tilstand – fritvoksende bestand træer
• De nummererede træers tilstand kontrolleres en-to gange årligt.
• Knækkede og løst hængende grene må ikke forekomme.
• Beskæring af større grene skal udføres korrekt med forberedende beskæring.
Problematik
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
• Sygdom i forbindelse med store knækkede grene, beskæringssår på stamme eller rødder.
• Sygdom i forbindelse med insekter, mider og svampe.
Krav til træernes tilstand – trægrupper
De nummererede træers tilstand kontrolleres en-to gange årligt.
Knækkede og løst hængende grene må ikke forekomme.
Beskæring af større grene skal udføres korrekt med forberedende beskæring.
Problematik
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
• Sygdom i forbindelse med store knækkede grene, beskæringssår på stamme eller rødder.
• Sygdom i forbindelse med insekter, mider og svampe.
Krav til træernes tilstand – formede træer
• Thuja alléerne klippes en-to gange årligt og holdes i en højde på højst 2,20 m for birkegangen og højst 3,50 m
for 1840-gangen
• Knudebeskårede træer klippes en gang årligt.
Problematik
• Dårlig vækst grundet specifikke jordbundsforhold, sol/skygge forhold, vandingsforhold.
• Sygdom i forbindelse med store knækkede grene, beskæringssår på stamme eller rødder.
• Sygdom i forbindelse med insekter, mider og svampe.
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Græs
Græs er opdelt i fire kategorier:
• Prydplæne
• Brugsplæne
• Græsflader
• Naturgræs
I Ringsted Sogn vedligeholder vi vores plæner ud fra standarderne for brugsplæne og græsflader.
Brugsplæne samt græsflader er jævne og ensartede overflader med en græssammensætning, der tåler slid, tørke og
eventuel skygge.
Brugsplæne bruges på arealerne ved sognets to kirker og på kirkegården og skaber stor værdi, da de hele året rundt
står grønt. Den indbyder til at gå en tur i parkanlægget, og den er en god ”baggrund” til gravstedstyper såsom ’plader
i græs’, ’bed i græs’ arealer samt salgsgravsteder.
Græsfladerne er græstypen på Klostermarkskirkens parkeringsareal. Græsflader er typisk på arealer op til fortove
med flere.
Krav til plænernes tilstand – Brugsplæne
• Græsset skal være tæt og sammenhængende.
• Græshøjden er fra 4 cm til maksimum 8 cm.
• Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 15 cm.
• Græsafklip må ingen steder forekomme som mere end en klump over 10 x 10 cm pr. m2.
• Nedfaldsløv, blomster, grene eller frugtsamlinger må ikke henligge, så det skader græssets vækst og udseende.
• Grene over Ø5 cm fjernes løbende
Problematik
• Dårlig vækst grundet en tør sommer eller græs med sneskimmel efter en vintersæson med meget sne.
• Dårlig vækst grundet traktose.
Krav til plænernes tilstand – Græsflader
• Græsset skal være tæt og sammenhængende.
• Græshøjden er fra 6 cm til maksimum 15 cm.
• Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 25 cm.
• Græsafklip må ingen steder forekomme som mere end tre klumper over 10 x 10 cm pr. m2.
• Nedfaldsløv, blomster, grene eller frugtsamlinger, der skader græsset, må ikke fylde i felter større end en m2.
Grene over Ø5 cm fjernes løbende.
Problematik
• Dårlig vækst grundet en tør sommer eller græs med sneskimmel efter en vintersæson med meget sne.
• Dårlig vækst grundet traktose.
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Løse belægninger
Løse belægninger er alle belægninger i et løst materiale, såsom grus, stenmel eller perlesten.
Perlesten der bruges på individuelle gravsteder, anses ikke som løse belægninger, men behandles som fladedække.
Kantskæring, samt opfyldning af perlesten eller grus, udføres ved behov en gang årligt.
På Ringsted Kirkegård bekæmpes ukrudt med brænding. På kirkernes arealer bliver ukrudt bekæmpet efter behov
med brænding eller kemisk bekæmpelse.
Vinterbekæmpelse på løse belægninger udføres kun ved ekstreme islag og kun på hovedgangene.
Færdsel på kirkegården er altid på egen risiko.
Krav til belægningers tilstand – Løse belægninger
• Belægningen skal være i jævn og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
• Synligt ukrudt må maksimum dække 10 % af fladen og aldrig blive højere end fem cm.
Problematik
• Perlestenslaget er for tyndt.
• Jord er blandet med perlesten.
• Ukrudtet tager dårligt imod brænding eller anden kemisk bekæmpelse.
• Kørespor fx fra biler, danner hurtigt huller de samme steder.

12

| 35

Grå elementer

Kvalitetsbeskrivelse for Ringsted Sogn

Faste belægninger og trapper
Faste belægninger og trapper kan bestå af asfalt, brolægningssten i granit, belægningssten eller fliser af beton med
flere.
Belægningerne fremstår ikke ukrudtsfrie, idet ukrudt må dække op til 10 % af fugearealet. Mos og firling regnes ikke
med. Brolægningsarealerne gennemgås hvert forår med hensyn til efterfyldning af fugesand.
På Ringsted Kirkegård bekæmpes ukrudt med brænding. På kirkernes arealer bliver ukrudt bekæmpet efter behov
med brænding eller kemisk bekæmpelse.
Krav til tilstand – faste belægninger samt trapper
• Belægningen skal være i jævn og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
• Synligt ukrudt må maksimum dække 10 % af fugearealet og aldrig blive højere og bredere end 5 cm.
Problematik
• Ukrudtet tager dårligt imod brænding eller anden kemisk bekæmpelse.
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Fladedække
Fladedække består af et løst materiale som fx perlesten, typisk udlagt på gravstedet med 2-5 cm gruslag under, hvilket sikrer en længere levetid.
Perlesten kan købes i flere nuancer.
Fladedække ses ofte i bede, under beplantninger og på urne- og kistegravsteder, hvor færdsel ikke forekommer.
Vedligeholdelse af fladedække er baseret på, at det skal være dækkende og så vidt muligt uden ukrudt. Bemærk, at
skærver kun er tilladt, hvis gravstedsejer selv vedligeholder gravstedet. Fiberdug eller tilsvarende er ikke tilladt på
Ringsted Kirkegård. Fladedække må ikke bestå af græs.
Krav til fladedækkes tilstand
• Der er ikke huller i dækmaterialet.
• Dækmaterialet fremstår jævnt.
• Rodukrudt er ikke ønskeligt.
• Ukrudt på fladen udgør maksimum 5 %.
Problematik
• Gravsteder, der er misligholdt, spreder frø til andre dækflader på kirkegården.
• Perlestenslaget er for tyndt.
• Jord er blandet med perlestenslaget.
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Mure, portaler og andre bygningsværker
Det meste af muren, der omkranser Ringsted Kirkegård, er fra 1840.
Vedligeholdelse af bygningerne er baseret på, at udseende passer til anlæg, funktion og det aktuelle udryk.
Derudover skal vedligeholdelsen tage hensyn til, at vigtige kulturhistoriske værdier bevares.
Krav til tilstand – Mure, portaler og andre bygningsværker
• Bygningsværker skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
• Bygningsværkets materialer patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk.
• Kulturhistoriske værdier er bevaret.
Problematik
• Vejr og vind har stor indflydelse på materialers nedbrydning og skader.
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Monumenter og registrerede gravminder
Monumenter, i form af skulpturer, søjler med flere, bruges til at udsmykke Ringsted Kirkegård.
Registrerede gravminder er gravstene eller gravsteder, der fortæller om de personer fra den tid de repræsenterede.
De er en del af vores kulturarv, og har derfor stor værdi for kirkegården.
I sommeren 1990 blev der udført gravminderegistrering på Ringsted Kirkegård af Ringsted Landbrugsmuseum.
Monumenter og registrerede gravminder bliver behandlet med algerens efter behov.
Krav til tilstand – Monumenter og registrerede gravminder
• Monumentet og gravminder er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
• Materialerne patinerer i overensstemmelse med de valgte materialer og det ønskede udtryk.
• Kulturhistoriske værdier skal bevares.
Problematik
• Vejr og vind har stor indflydelse på materialers nedbrydning og skader.

16

| 35

Grå elementer

Kvalitetsbeskrivelse for Ringsted Sogn

Inventar
Inventar dækker over en lang række forskellige elementer, som fx håndværktøj, vandkander, skraldespande, vandposter, bænke, skilte, lamper, hegn, afløb og nedløbsriste.
Inventaret er nødvendigt for Ringsted Kirkegårds funktion, og for oplevelsen af den som et sted der giver omsorg
for besøgende og deres behov.
Vedligeholdelse er baseret på, at inventaret har en passende fremtræden i forhold til Ringsted Kirkegårds aktuelle
udtryk, område samt den er funktionsdygtig.
Inventar findes forskellige steder på kirkegården afhængigt af funktion og behov.
Der er lukket for vandposterne i perioden, hvor der er risiko for frost.
Krav til inventarets tilstand
• Er funktionsdygtigt
• Fremtræder vedligeholdt
• Fremtræder rengjort
• I sikkerhedsmæssig forsvarlig stand
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Renholdelse
Ringsted Sogns områder omkring kirkerne, sognegården og kirkegården skal være indbydende og give et pænt visuelt
udtryk.
De offentlige toiletter, kapel, mandskabsrum med flere skal fremstå vedligeholdte og rengjorte.
Krav til tilstand – udenoms arealer
• Skraldespande tømmes to gange om ugen.
• Arealerne gennemgås dagligt og eventuelt affald opsamles.
Krav til tilstand – toiletter, kapel, mandskabsrum med flere
• Skraldespande tømmes to gange om ugen.
• Rengøring efter behov, dog minimum en gang om ugen for offentlige toiletter, samt tilses dagligt.
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Vintertjeneste
Vintertjeneste omfatter snerydning, saltning samt grusning af Ringsted Sogns områder. Det gælder ved præsteboliger, Sognegård, Sct. Bendts Kirke, Klostermarkskirken samt i begrænset omfang ved Ringsted Kirkegård.
Vintertjenesten skal sikre god fremkommelighed og nedbringe risiko for uheld. Omfanget af vintertjenesten afhænger af vejrliget; dette vurderes af den enkelte gartner der har vintertjeneste vagten.
Vintertjenesten påbegyndes om morgen inden kl. 7:00 på hverdage, om nødvendigt igen i tidsrummet inden kl.
15:00. På søndage påbegyndes vintertjenesten inden kl. 8:00.
Klostermarkskirkens parkeringsareal består af græsarmering med tilstødende træer, derfor anvendes der grus.
Hovedstier og parkeringsplads med løse belægninger på Ringsted Kirkegård saltes/gruses.
Færdsel på kirkegården i forbindelse med glatte veje og stier er altid på egen risiko.
Der er sat advarselsskilte op ved alle indgange.
Saltværn sættes op langs kirkegårdsmuren ved Køgevej og omkring plantebede ved Klostermarkskirken.
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Afd. 1 Lunden
Lunden er et grønt tæppe af græs med få snoede stier, gravsten rundt omkring i plænen og med busketter med træer
i de former som Ringsted Kirkegård oprindeligt havde i 1840. I Lunden er der både skyggeområder under de store
træer og solrige pletter.
•
•
•
•
•

Gravstederne sælges kun som dobbeltgrave.
Der er ingen krav til gravstenens højde og bredte, dog skal den være sikret mod at vælte, hvis den er over 60 cm
høj. Inskriptionen på stenen er fri, og må vende hvorhen man ønsker.
Det er ikke tilladt at lægge plader i græsset.
I forbindelse med gravstenen kan man, hvis man ønsker det, få oprettet en kumme i chaussesten eller brosten
og på en måde der ikke skiller sig ud fra de andre eksisterende gravsteder.
Man kan tilkøbe en vase til afskårne blomster. Blomsterne i vaserne vil blive gennemgået en gang om ugen,
hvor de samles ind og bortskaffes, hvis de vurderes at være visne.

Lunden skal bære præg af natur, derfor er det kun tilladt at plante planter i kummen, sætte organiske kranse og lignende samt eventuelt gravstedslys der fjernes, når de er brændt ud. Beplantningen må have en højde på maksimum
to meter.
Bemærk
Udsmykning og dekorationer skal være i naturmaterialer. Alt andet vil løbende blive samlet sammen og opbevaret i
indeværende år. Herefter bliver det kasseret, hvis man ikke har rettet henvendelse på kirkegårdskontoret inden årets
udgang for at få det udleveret.
Ringsted Kirkegårds gartnere vedligeholder ikke gravsteder med skærver.
Fiberdug eller tilsvarende er ikke tilladt på kirkegården.
Man kan tilkøbe en vase til afskårne blomster. Blomsterne i vaserne vil blive gennemgået en gang om ugen, hvor de
bliver fjenet, hvis de er visne.
Priser
Gravsted og urne- og kistenedsættelse for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år
En kistegrav for ikke-medlemmer af Folkekirken – 30 år

kr.
kr.

Gratis
1.129,00
9.821,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk vedligeholdelse af gravsted – 10 år
Obligatorisk vedligeholdelse af gravsted – 30 år

kr.
kr.

5.090,00
15.270,00

Hvis det ønskes:
Vase
kr.
Almindelig grandækning pr. år
kr.
Blomster, priseksempel for fem stk. forårsblomster og fem stk. sommerblomster pr. år
kr.
- se også under Årstidens blomster		

310,00
326,00
130,00
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Afd. 2, 3 & 4 Individuelle kistegravsteder
Individuelle kistegravsteder er traditionelle gravsteder som måler 1,25 m. x 2,50 m. og vil typisk være med hæk omkring. Gravstederne kan købes som enkelt gravplads, dobbelt gravplads eller som tredobbelt gravplads. Er der ønske
om flere gravpladser end tre, skal det godkendes af Ringsted Sogns Kirke- og Kirkegårdsudvalg.
Individuelle gravsteder anlægges traditionelt med perlesten. På Ringsted Kirkegård har vi flere forskellige farver
perlesten, man kan vælge imellem. Hvis man ikke ønsker perlesten på ens gravsted, kan man anlægge med bunddækkende stauder, trædesten, grus med mere. Foran gravstenen er der typisk etableret en kumme til årstidens blomster,
så jord ikke bliver blandet med den løse belægning.
Der er ingen krav til gravstenens højde og bredte, dog skal den være sikret mod at vælte, hvis den er over 60 cm høj.
Beplantning skal holdes, så der er luft til gravstedshæk/skel, og må maksimum have en højde på to meter.
Der er ingen krav til hvor mange lanterner, figurer og lignende, der må være på gravstedet. Dog må det ikke hænges
i hækken. Glasvaser, glaskugler eller lignende er ikke tilladt.
Bemærk
Udsmykning, der er mørt eller på anden måde skæmmer gravstedet, vil løbende blive samlet sammen og opbevaret i
indeværende år. Herefter bliver det kasseret, hvis man ikke har rettet henvendelse på kirkegårdskontoret inden årets
udgang for at få det udleveret.
Ringsted Kirkegårds gartnere vedligeholder ikke gravsteder med skærver.
Fiberdug eller tilsvarende er ikke tilladt på kirkegården.
Man kan tilkøbe en vase til afskårne blomster. Blomsterne i vaserne vil blive gennemgået en gang om ugen, hvor de
bliver fjenet, hvis de er visne.
Kirkegårdens gartnere kan hjælpe med både traditionelle og utraditionelle ideer og måder at anlægge et gravsted på.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år
En kistegrav for ikke-medlemmer af Folkekirken – 30 år

kr.
kr.

Gratis
1.129,00
9.821,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk hækkeklipning/renhold af skel, for urne – 10 år
Vedligehold, for urne – 10 år

kr.
kr.

1.890,00
7.650,00

Obligatorisk hækkeklipning/renhold af skel, for kiste – 30 år
Vedligehold, for kiste – 30 år

kr.
kr.

5.670,00
22.950,00

kr.
kr.

367,00
123,00

kr.

21 35
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Hvis det ønskes
Almindelig grandækning pr. år pr. gravplads
Ekstra almindelig grandækning pr. år pr. gravplads.
Blomster til gravsted med begravelsesplads, priseksempel for fem stk. forårsblomster
og fem stk. sommerblomster pr. år
- se også under Årstidens blomster
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Afd. 2, 3 & 4 Individuelle urnegravsteder
Individuelle urnegravsteder er traditionelle gravsteder med et mål på 1,25 x 1,25 meter, og typisk med hæk omkring.
Urnegravstederne kan købes som enkelt eller dobbelt.
Individuelle urnegravsteder anlægges traditionelt med perlesten. På Ringsted Kirkegård har vi flere forskellige farver
perlesten, man kan vælge imellem. Alternativt kan man anlægge med bunddækkende stauder, trædesten, grus med
mere. Foran gravstenen er der typisk etableret en kumme til årstidens blomster, så jord ikke bliver blandet med den
løse belægning.
Der er ingen krav til gravstenens højde og bredde, dog skal den være sikret mod at vælte hvis den er over 60 cm høj.
Beplantning skal holdes, så der er luft til gravstedshæk/skel, og må maksimum have en højde på en meter.
Der er ingen krav til hvor mange lanterner, figurer og lignende, der må være på gravstedet. Dog må det ikke hænges
i hækken. Glasvaser, glaskugler eller lignende er ikke tilladt.
Bemærk
Udsmykning, der er mørt eller på anden måde skæmmer gravstedet, vil løbende blive samlet sammen og opbevaret i
indeværende år. Herefter bliver det kasseret, hvis man ikke har rettet henvendelse på kirkegårdskontoret inden årets
udgang for at få det udleveret.
Ringsted Kirkegårds gartnere vedligeholder ikke gravsteder med skærver.
Fiberdug eller tilsvarende er ikke tilladt på kirkegården.
Man kan tilkøbe en vase til afskårne blomster. Blomsterne i vaserne vil blive gennemgået en gang om ugen, hvor de
bliver fjenet, hvis de er visne.
Kirkegårdens gartnere kan hjælpe med både traditionelle og utraditionelle ideer og måder at anlægge et gravsted på.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år

kr.

Gratis
1.129,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk hækkeklipning/renhold af skel, for urne – 10 år
Vedligehold, for urne – 10 år

kr.
kr.

1.320,00
4.750,00

kr.

244,00

kr.

130,00

Hvis det ønskes
Almindelig grandækning, en urnegrav pr år.
Blomster, priseksempel for fem stk. forårsblomster og fem stk. sommerblomster til gravsted
med en urneplads pr. år
- se også under Årstidens blomster
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Afd. 4 Bed i Græs
Bed i Græs er kistegravsteder, hvor der er plads til en kiste eller seks urner. Gravstederne fremstår med et bed på ca.
1,25 x 1,25 meter, omkranset af hæk på tre sider samt en brostenskant mod græsrabatten, som måler ca. 1,25 meter.
Gravstederne kan købes som enkelt gravplads eller dobbelt gravplads.
Bed i Græs har obligatorisk vedligeholdelse og grandækning.
Typisk anlægges gravstederne traditionelt med perlesten. På Ringsted Kirkegård har vi flere forskellige farver perlesten man kan vælge imellem. Alternativt kan man anlægge gravstederne med bunddækkende stauder, trædesten,
grus med mere. Foran gravstenen er der typisk etableret en kumme til årstidens blomster, så jord ikke bliver blandet
med den løse belægning.
Der er ingen krav til gravstenens højde og bredte, dog skal den være sikret mod at vælte hvis den er over 60 cm høj.
Beplantning skal holdes, så der er luft til gravstedshæk/skel, og maksimum have en højde på en meter.
Der er ingen krav til hvor mange lanterner, figurer og lignende der må være på gravstedet. Dog må det ikke hænges
i hækkene. Glasvaser, glaskugler eller lignende er ikke tilladt.
Bemærk
Udsmykning, der er mørt eller på anden måde skæmmer gravstedet, vil løbende blive samlet sammen og opbevaret i
indeværende år. Herefter bliver det kasseret, hvis man ikke har rettet henvendelse på kirkegårdskontoret inden årets
udgang for at få det udleveret.
Ringsted Kirkegårds gartnere vedligeholder ikke gravsteder med skærver.
Fiberdug eller tilsvarende er ikke tilladt på kirkegården.
Man kan tilkøbe en vase til afskårne blomster. Blomsterne i vaserne vil blive gennemgået en gang om ugen, hvor de
bliver fjenet, hvis de er visne.
Kirkegårdens gartnere kan hjælpe med både traditionelle og utraditionelle ideer og måder at anlægge et gravsted på.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år
En kistegrav for ikke-medlemmer af Folkekirken – 30 år

kr.
kr.

Gratis
1.129,00
9.821,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk vedligeholdelse, for urne – 10 år
Obligatorisk grandækning, for urne – 10 år

kr.
kr.

4.750,00
2.440,00

Obligatorisk vedligeholdelse, for kiste – 30 år
Obligatorisk grandækning, for kiste – 30 år

kr.
kr.

14.250,00
7.320,00

Hvis det ønskes
Blomster, priseksempel for fem stk. forårsblomster og fem stk. sommerblomster pr. år
- se også under Årstidens blomster

kr.
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Afd. 2 Gravhaverne (1 + 3)
Gravhaverne er to mindre haver omkranset af hække med belægninger udført i chaussesten. Gravstenene er ensartede og formet som natursten med tilhørende granitvaser til at sætte afskårne blomster i.
Beplantning omkring sten og vase er en fællesbeplantning af bunddækkende stauder. Det er derfor ikke tilladt at
plante blomster i fællesbeplantningen.
Gravhave nr. 1
• Gravstene skal være Bohus granit ru, formet som natursten.
• Bredde 55 cm og højde 45 cm med indhugget navn og data med sort indhugget skrift, skrifttypen er fri.
• Der plantes hvide hornvioler om foråret og hvide isbegonier om sommeren.
Gravhave nr. 3
• Gravstene skal være Halmstad brændt granit, formet som natursten.
• Bredde 55 cm og højde 45 cm med indhugget navn og data med sort indhugget skrift, skrifttypen er fri.
• Der plantes mørkeblå hornvioler om foråret og mørkeblå petunia om sommeren.
Gravhaverne bliver pyntet med gran op til jul og bliver vedligeholdt af kirkegårdens gartnere. Blomsterne i vaserne
bliver gennemgået en gang om ugen, hvor de samles ind og bortskaffes, hvis de er visne.
Der må lægges kranse, puder, lys og anden udsmykning i perioden 1. november til 1. marts på gravstedet. Denne
udsmykning vil blive samlet ind efter perioden og lagt ved monumenet. Ved årets udgang bliver det kasseret, hvis
ikke man har henvendt sig på kirkegårdskontoret for at få det udleveret. Glas er ikke tilladt.
Vær opmærksom på at kranse og lignende, der har ligget henover vinteren, kan afgive rust på pladen, via den tråd
der er viklet omkring kransen. Rusten kan ikke fjernes.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år

kr.

Gratis
1.129,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk vedligehold og grandækning – 10 år
Obligatorisk granitvase.
Obligatorisk fem stk. forårsblomster og fem stk. sommerblomster pr. år.

kr.
kr.
kr.

5.140,00
510,00
130,00
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Plade i Græs
Vi har mange forskellige afdelinger med Plade i Græs på kirkegården, nogle ligger i fuld sol, andre i en let skygge
under de store træer.
Plade i Græs fås både som kistegrav og urnegrav.
Plader i Græs er natursten, der ligger plant med græsoverpladen.
Stenen skal have et mål på 40 x 60 cm og inskriptionerne skal være indhuggede. Der må således ikke være udstående
elementer fra stenen. Der skal være indhugget pladsnummer i bunden af højre hjørne i skrifttypen Helvetica, uden
farve og to cm høje. Skriften skal stå to cm fra stenens yderste kanter.
Hver plade har minimum en vase til afskårne blomster tilknyttet, som er obligatorisk. Der kan tilkøbes en ekstra
vase. Blomsterne i vaserne bliver gennemgået en gang om ugen, hvor de samles ind og bortskaffes, hvis de er visne.
Ved Plade i Græs er der plads til fire urner inden for fredningsperioden.
Der pyntes med en dekoration i vasen op til jul. Der må lægges kranse, puder, lys og anden udsmykning i perioden
1. november til 1. marts på pladen. Efter den 1. marts bliver det samlet ind og placeret ved monumentet ved fællesgraven. Ved årets udgang bliver det kasseret, hvis ikke man har henvendt sig på kirkegårdskontoret for at få det
udleveret. Glasvaser, glaskugler eller lignende er ikke tilladt.
Vær opmærksom på at kranse og lignende, der har ligget henover vinteren, kan afgive rust på pladen, via den tråd
der er viklet omkring kransen. Rusten kan ikke fjernes.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år
En kistegrav for ikke-medlemmer af Folkekirken – 30 år

kr.
kr.

Gratis
1.129,00
9.821,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk vedligehold inkl. buket i en vase op til jul – 10 år
Obligatorisk vase

kr.
kr.

3.680,00
310,00

Hvis det ønskes
Ekstra vase

kr.

310,00
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Kendt Fællesgrav
Kendt Fællesgrav er urnegravsteder, hvor kun de pårørende ved hvor afdøde ligger.
Det eneste der skiller sig ud fra anonym fællesgrav er, at der står ensartede granitvaser i græsset med et indhugget
gravnummer.
Granitvasen er til afskårne blomster. Blomsterne i vaserne bliver gennemgået en gang om ugen, hvorefter de samles
ind og bortskaffes, hvis de er visne.
Ved Kendt Fællesgrav er der plads til to urner inden for fredningsperioden.
Andre blomster end de som kan stå i vasen samt andet udsmykning henvises til Kendt Fællesgravs fællesplads foran
trækorset.
Der må kun lægges kranse, puder, lys og anden udsmykning i perioden 1. november – 1. marts. Efter den 1. marts
bliver det samlet ind og placeret ved monumentet ved fællesgraven. Ved årets udgang bliver det kasseret, hvis ikke
man har henvendt sig på kirkegårdskontoret for at få det udleveret. Glasvaser, glaskugler eller lignende er ikke tilladt.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år

kr.

Gratis
1.129,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk vedligehold – 10 år
Obligatorisk granitvase med indhugget gravnummer.

kr.
kr.

2.700,00
710,00
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Anonym Fællesgrav
Anonym Fællesgrav er urne og kistegravsteder, hvor pårørende ikke ved hvor afdøde ligger. Det er således ikke
muligt at være med til urnenedsættelser eller kistebegravelser.
Blomster med mere, kan lægges i bedet ved græsplænen samt på den Anonyme Fællesgravs monument og belægning.
Blomsterne bliver gennemgået en gang om ugen, hvor de samles ind og bortskaffes, hvis de er visne.
Udsmykning, der er mørt eller på anden måde skæmmer området, bliver samlet ind. Ved årets udgang bliver det
kasseret, hvis ikke man har henvendt sig på kirkegårdskontoret for at få det udleveret. Glas er ikke tilladt.
Der må kun lægges kranse, puder, lys og anden udsmykning på den Anonyme Fællesgravs græsplæne i perioden 1.
november - 1. marts. Efter den 1. marts bliver det samlet ind og placeret ved monumentet ved fællesgraven. Ved
årets udgang bliver det kasseret, hvis ikke man har henvendt sig på kirkegårdskontoret for at få det udleveret.
Priser
Gravsted for medlemmer af Folkekirken
Et urnegravsted for ikke-medlemmer af Folkekirken – 10 år
En kistegrav for ikke-medlemmer af Folkekirken – 30 år

kr.
kr.

Gratis
1.129,00
9.821,00

Vedligeholdelse
Obligatorisk vedligehold, urnegrav – 10 år
Obligatorisk vedligehold, kistegrav – 30 år

kr.
kr.

400,00
2.730,00
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Årstidens blomster
Årstidens blomster har sit udspring i et ønske om at dekorere gravstedet med blomsterpragt.
Ved tilkøb af forårsblomster og sommerblomster er det inkl. klargøring og plantning, vanding efter behov samt
bortskaffelse af blomsterne.
Forårsblomster
• Løg sættes i jorden i efterårsmånederne. Hyacinterne fås i hvide, blå og lyserøde.
• Stedmoderplanter og hornvioler plantes omkring påske.
Stedermoderplanter fås som blandede farver, orange, blå, hvide eller gule.
Sommerblomster
• Plantes ultimo maj/primo juni måned.
• Isbegonia fås i lyserøde, røde og hvide.
• Alle sommerblomster tages op før gartnerne begynder med at lægge gran i oktober.
Antallet af blomster, der bør plantes varierer fra gravsted til gravsted. Kontakt Ringsted Kirkegårdskontor eller en
af kirkegårdens gartnere for råd og vejledning.
Bemærk
Stedmoderblomster sættes medio marts og tages op igen ultimo maj, hvor der sættes Isbegonia.
Isbegonia tages op før der lægges gran i oktober måned.
Al gran bliver fjernet primo marts. Det gælder også for de gravsteder, der selv lægger gran.
Priser
Forårsblomster
– Hyacintløg ved fem stk. pr. år
– Stedmoderblomster ved fem stk. pr. år
Sommerblomster
– Isbegonia ved fem stk. pr. år

kr.
kr.

90,00
60,00

kr.

70,00
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Grandækning
Kirkegårdens grandækninger udføres op til jul, ca. fra ultimo oktober til medio december.
•
•
•
•

Almindelig grandækning er flotte dekorationer med forskellige typer af gran og stedsegrønne grene.
De tilpasses de enkelte gravsteder, og kan variere fra år til år i størrelse og udførsel.
Gravstedet rives for nedfaldent løv inden pålægning af gran.
Ved ’Gran, finpynt’ er der gjort mere ud af dekorationen.

Bemærk
Nogle af gravstederne på kirkegården har obligatorisk grandækning.
Gran fjernes fra gravstederne primo marts. Det gælder alle gravsteder på Ringsted Kirkegård, også de gravsteder,
hvor man selv står for grandækning.
Priser
En kistegrav
Almindelig grandækning
Gran, finpynt
To kistegrave
Almindelig grandækning
+ pr. kistegrav udover to pladser pr. år
Gran, finpynt
+ pr. kistegrav udover to pladser pr. år
En urnegrav
Almindelig grandækning
Gran, finpynt
To urnegrave
Almindelig grandækning
Gran, finpynt

kr.
kr.

367,00
533,00

kr.
kr.
kr.
kr.

490,00
123,00
711,00
178,00

kr.
kr.

244,00
373,00

kr.
kr.

326,00
495,00
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Prisoversigt pr. 1. januar 2020
Vedligeholdelse, Afd. 1 Lunden
Obligatorisk vedligeholdelse af gravsted – 10 år
Obligatorisk vedligeholdelse af gravsted – 30 år

kr.
kr.

5.090,00
15.270,00

Vedligeholdelse 2, 3 & 4 Individuel kistegrav
Obligatorisk hækkeklipning/renhold af skel, for urne – 10 år
Vedligehold, for urne – 10 år
Obligatorisk hækkeklipning/renhold af skel, for kiste – 30 år
Vedligehold, for kiste – 30 år

kr.
kr.
kr.
kr.

1.890,00
7.650,00
5.670,00
22.950,00

Vedligeholdelse Afd. 2, 3 & 4 Individuel urnegrav
Obligatorisk hækkeklipning/renhold af skel, for urne – 10 år
Vedligehold, for urne – 10 år

kr.
kr.

1.320,00
4.750,00

Vedligeholdelse Bed i Græs
Obligatorisk vedligehold, for urne – 10 år
Obligatorisk grandækning, for urne – 10 år
Obligatorisk vedlligehold, for kiste – 30 år
Obligatorisk grandækning, for kiste – 30 år

kr.
kr.
kr.
kr.

4.750,00
2.440,00
14.250,00
7.320,00

Vedligeholdelse Afd. 2 Gravhaverne (1+3) - urnegrav
Obligatorisk vedligehold og grandækning – 10 år
Obligatorisk granitvase.
Obligatorisk fem stk. forårsblomster og fem stk. sommerblomster pr. år.

kr.
kr.
kr.

5.140,00
510,00
130,00

Vedligeholdelse Plade i Græs – urnegrav
Obligatorisk vedligehold inkl. dekoration i en vase op til jul – 10 år
Obligatorisk vase

kr.
kr.

3.680,00
310,00

Vedligeholdelse Kendt Fællesgrav - urnegrav
Obligatorisk vedligehold – 10 år
Obligatorisk granitvase med indhugget gravnummer.

kr.
kr.

2.700,00
710,00

Vedligeholdelse Anonym Fællesgrav - urnegrav og kistegrav
Obligatorisk vedligehold, urnegrav – 10 år
Obligatorisk vedligehold, kistegrav – 30 år

kr.
kr.

400,00
2.730,00

kr.
kr.

122,00
900,00

Tillægsydelser som ekstra vase, gran med mere: Se under de enkelte gravpladser
Diverse ydelser
Sløjfning før fredningsperiodens udløb pr. resterende år
Urnenedsættelse 1. lørdag i måneden
Hverdage er gratis og i tidsrummet kl. 7.30-14.30 mandag til torsdag, fredag kl. 7.30-14.00
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Priser for ikke-medlemmer af Folkekirken
Er afdøde ikke medlem af Folkekirken, skal man betale for ens gravsted, gravning, urnenedsættelse og eventuel leje
af kapel og leje af organist
Et urnegravsted – 10 år
En kistegrav – 30 år
To kistegrave – 30 år
Gravning, voksengrav
Urnenedsættelse
Leje af kapel, op til 98 siddepladser
Leje af organist

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.129,00
9.821,00
19.644,00
5.647,00
427,00
1.882,00
1.882,00

Priserne er pr. 1. januar 2020.
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Ringsted Kirkegård vist som henholdsvis luftfoto og illustration.
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Herover: Luftfoto af Sct. Bendts Kirke. Herunder: Sognegården/Kirkekontor, Klostervænget 2 A
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Oversigtskort
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Luftfoto af Klostermarkskirken
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Ringsted Kirkegårdskontor
Henvendelser vedrørende gravsteder sker til kirkegårdskontoret.
Åben
Telefontid: Mandag - fredag: kl. 10-13
Personlig henvendelse: Tirsdag & torsdag kl. 10-13
Adresse
Køgevej 8, Ringsted
Kontakt
Tlf. 57 61 11 61 - tast 2 / kirkegaard@ringstedsogn.dk
OBS! Kirkegårdskontoret tager ikke mod kontant betaling.
Regninger kan betales med MobilePay, via egen netbank eller i få tilfælde kontant og kun på Ringsted Kirkekontor,
Klostervænget 2A.

Ringsted Kirkekontor
På kirkekontoret træffes sognets kordegne, der tager sig af personregistrering og henvendelser om kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse.
Regninger kan betales med MobilePay, via egen netbank eller i få tilfælde kontant og kun på Ringsted Kirkekontor.
Åben
Mandag - fredag: kl. 10-13
Adresse
Klostervænget 2A, Ringsted
Kontakt
Tlf. 57 61 11 61 - tast 1 /ringsted.sogn@km.dk
Både kirkekontoret og kirkegårdskontoret kan modtage betaling med MobilePay.
Se også sognets hjemmeside: ringstedsogn.dk

