Søndre Urnebegravelsesplads

Generel information
Fredningsperioden ved urnebegravelser på Søndre
urnebegravelsesplads er 10 år.
I denne periode er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor
ikke benyttes.
Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden, og
udløber altid den 31. december 20xx. Urnegravstedet kan ikke fornys.
Du er altid velkommen til at kontakte Kirkegårdskontoret enten ved
personlig fremmøde, pr. telefon eller e-mail.

Kirkegårdskontoret
Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 89 15 16 94
E-mail: kgd@randers.dk
www.randerskirkegaarde.dk

Åbningstider:
Mandag og tirsdag:
kl. 10.00 - 14.30
Fredag:
kl. 10.00 - 13.00

Information

Ved erhvervelse af gravsteder på Søndre urnebegravelsesplads
I denne informationsfolder findes de gældende retningslinjer, som
skal efterleves af alle, for den udvalgte afdeling.

Information
Søndre Urnebegravelsesplads

Retningslinjer for urnebegravelsespladsen
Afdelingen er udlagt som skov, med vilde og naturlige planter.
Urnebegravelsespladsen er uindviet jord, hvor urner fra alle
trosretninger kan blive nedsat.
Urnegravstedet udlægges som anonymt gravsted, der må ikke
opsættes monumenter eller anden form for udsmykning,
mindesmærker eller markering.
Der må ikke plantes på gravstedet, og det må ikke indrammes af
planter, da alle gravstederne skal udgøre en samlet enhed. Der må ikke
være anden beplantning end den for skoven naturligt forekommende
Der kan kun nedsættes en urne i hvert gravsted.
Urnen kan ikke flyttes.
Før højtideligheden
Kirkegårdskontoret fastsætter hvor urnen skal nedsættes.
Det anbefales pårørende at se urnebegravelsespladsen inden aftale
indgås.

Efter højtideligheden
Foregår højtideligheden i Nordre Kapel lægges blomsterne langs muren
overfor afd. O.
Fra Østre Kapel, lægges blomsterne på mindeplænen.
Hvis højtideligheden foregår et andet sted, sørger bedemanden eller de
pårørende for blomsterne.
Efter 7-14 dage fjernes blomsterne af Kirkegårdspersonalet.
Bemærk, det er ikke en mulighed, at lægge blomster ved urnegravstedet i
skoven.
Urnenedsættelse
8-10 dage efter højtideligheden, kan urnenedsættelsen aftales med
Kirkegårdskontoret.

Urnen kan med pårørende nedsættes i tidsrummet.
Mandag - torsdag mellem 10.00 og 14.30
Fredag mellem 10.00 og 11.30
Ønsker pårørende ikke at deltage i urnenedsættelsen, foretages denne af
Kirkegårdens personale.
Økonomiske forhold
Takster for ydelserne på Kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle
ydelser er forudbetalt.
Betaling sker for hele den erhvervede periode.
Gældende takster for Kirkegården kan hentes på Kirkegårdskontoret
eller findes på www.randerskirkegaarde.dk

