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Det traditionelle gravsted med lav
buksbomhæk på kirkens syd- og
vestside

Gravstedet beplantes efter ønske. Der
kan ikke sås græs, ligesom jorddække
skal være af den type, som kirkegården
fører (perlegrus).
Kiste- og urnegravsteder med plade i
plænen nordvest for kirken

Gravstederne er placeret i rækker langs
kirkegårdens gange og er beregnet til
kistebegravelser. Der kan også nedsættes urner.
Nye gravsteder kan anlægges fra en til
fire pladser.
Gravstedet beplantes efter ønske. Der
kan ikke sås græs, ligesom jorddække
skal være af den type, som kirkegården
fører (perlegrus).
Kistegravsted i plæne med hæk eller
stenkant på kirkens nordside

Gravstederne tættest på bøgehækken
er beregnet til kistebegravelser. Der kan
også nedsættes urner.
Gravstederne langs begge sider af
gangstien ved kirkens tårn er beregnet
til urner.
Gravstederne er beregnet til op til fire
urner.
Mindepladen, der skal være 40 cm høj
og 50 cm bred, placeres efter graverens
anvisning. Der kan ved henvendelse til
graveren tilkøbes en granitvase til nedgravning. Denne placeres af graveren.
Der må på plænegravstederne stilles
afskårne blomster i en eventuel granitvase, ligesom der kan lægges buketter
på mindepladen.
I perioden fra advent og frem til april må
der endvidere lægges mospuder på
mindepladen.
Der må ikke plantes, anvendes andre
vaser eller stilles anden pynt end som
ovenfor anført.

Gravsteder i plænen varieres i udformning, i størrelse og kantning. Gravstederne er beregnet til kistebegravelser.
Der kan også nedsættes urner.
Nye gravsteder her anlægges kun som
enkelt eller dobbelt gravsted.

Legataftale for hele fredningsperioden
er obligatorisk.

De ældste urnegravsteder nordvest
for kirken

Gravstedet har plads til en mindre mindesten og kan beplantes med små
planter.
Der kan ikke sås græs, ligesom jorddække skal være af den type, som
kirkegården fører (perlegrus).
Anonym urnebegravelse findes i plænen ved de ældste urnegravsteder
nordvest for kirken.

Gravstederne er placeret langs en
bøgehæk og afgrænset med små
granitsten.
Gravstederne er beregnet til to urner.
Gravstedet har plads til en mindre mindesten og kan beplantes med små
planter.
Der kan ikke sås græs, ligesom jorddække skal være af den type, som
kirkegården fører (perlegrus).
De nye urnegravsteder med lav hæk
af buksbom på kirkens nordside

Gravstederne er placeret i grupper af
seks.
Gravstederne er beregnet til to urner.

Legataftale for hele fredningsperioden
er obligatorisk.
Ordensbestemmelser
Vi gør opmærksom på, at vi af hensyn
til andre gravstedsindehavere fjerner
udtjent pynt og andet løsøre, som kan
skæmme gravstedet.
De fjernede effekter vil de efterfølgende
to måneder kunne findes i en kasse ved
materialegården.

Fredningstid
Fredningstiden for et kistegravsted er
25 år og for et urnegravsted 15 år.

Prisen for erhvervelse af gravsted
m.m.
Se vedlagte prisoversigt

Bevaringsværdige gravminder på
kirkegården

Anlæggelse
Når gravstenen er placeret, kan gravstedet anlægges. Kirkegården vil gerne
påtage sig arbejdet efter de pårørendes
ønske. Prisen vil afhænge af gravstedstype og plantevalg. Graveren står til
rådighed for et tilbud.
Vedligeholdelse
Der kan træffes aftale med kirkegården
om vedligeholdelse. Aftalen kan udvides til også at omfatte plantning af
forårs- og sommerblomster samt
grandækning.
Aftalen kan laves med årlig regning
eller som et legat. Ved en legataftale
indbetales et engangsbeløb, der
dækker vedligeholdelse m.m. for hele
fredningsperioden.
For plænegravsteder og anonyme
urnegravsteder er legat altid obligatorisk.

Oplysninger omkring gravsteder og
priser fås hos:
Graver Anders Nyløkke Jørgensen
Kirkegårdskontoret
Ravnholtvej 2
8355 Solbjerg
Tlf. 86 92 74 41
Mail: tisetkirke@mail.dk

På billedet ovenfor ses to gravminder
der påkalder sig særlig opmærksomhed, ikke blot for deres størrelse og
deres placering under de sammenvoksede vrangasketræer, men ligeså
meget for deres historie. De to støbejernsmonumenter er rejst af en enkekone fra Battrup i 1856 og 1864 over
hendes to afdøde ægtemænd.
Gik man førhen en tur på kirkegårdene
og gav sig tid til at læse på gravstenene, kunne man se, hvad folk havde
været beskæftiget med. Sådan er det
ikke mere. I dag ønsker de færreste
den information på deres gravminde.
For at sikre, at vores kirkegårde fortsat
indeholder sådanne historiefortællende
gravminder, er det ved lov vedtaget, at
alle kirkegårde skal have registreret et
repræsentativt antal gravminder.
Registrering er på Tiset kirkegård foretaget af Bymuseet i 2004.
På Tiset kirkegård har vi valgt så vidt
muligt at bevare gravminderne uden at
flytte dem.

