
Uddrag af

KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER 

for
Mern og Øster Egesborg kirker

SEPTEMBER 2019

Sognepræst
Alex Mark Knudsen, Gl. Præstøvej 20, 4735 Mern
Tlf.: 55 99 70 27. Mail: almk@km.dk. Fri Mandag.

Mern Kirke 
Gl. Præstøvej 9i, 4735 Mern

Graver
Frank Petersen

Mandag til fredag 9-13  
Tlf.: 29 28 70 38  

Mail: merngraveren@gmail.com

Kirkeværge
Pia Olsen 

Tlf. 20 19 27 79

Øster Egesborg Kirke 
Øster Egesborgvej 6, 4735 Mern

Graver
Henrik Svan Pødenphant

 Mandag til fredag kl. 9-13 
Tlf.: 20 43 27 93 

Mail: oe.egesborgkirke@live.dk 

Kirkeværge
Steen Olsen 

Tlf.:  22 62 96 02

Øvrige adresser
www.mernsogn.dk – www.oesteregesborgsogn.dk 

Facebook: Mern og Øster Egesborg kirker

Der er sat postkasser op til ris og ros på begge kirkegårde  
som I er meget velkommen til at bruge. 

Kirkelige handlinger
Ved dåb, bryllup,begravlse og bisættelse kontaktes 

sognepræsten. Vedrørende pyntning til disse kontaktes 
graveren i den pågældende kirke.



REN- OG VEDLIGEHOLDELSE
Ren- og vedligeholdelse af kirkegårdene ved Mern og Øster 
Egesborg kirker foretages at stedets graver og omfatter:

• Visne buketter fjernes ca. 1 gang hver uge hele året

• Ved græs slås plænen ca. 1 gang om ugen hele 
vækstperioden

• Området renholdes ca. hver 2.-3. uge i vækstperioden

• Beskæring og formgivning af beplantning 
efter behov.

RETNINGSLINJER
Retningslinjer for gravsteder  
ved Mern og Øster Egesborg kirker: 

• Ny beplantning på gravsteder må max være 150 cm i højden

• Beplantning skal være 15-20 cm fra hæk

• Beplantning må ikke vokse op til, eller ud over, hæk

• Hækkene omkring gravstederne er kirkens ejendom og det 
er derfor kun kirkegården der planter og klipper denne

• Der må kun lægges perlesten på gravstederne, 
kirkengården leverer disse

• Der må ikke findes ting, udsmykning og dekorationer som 
kan virke stødende på kirkegården/gravstedet/gravstenen. 

GRAVSTEDSTYPER
Dobbelt/enkelt gravsted til kistebegravelse
Mulighed for frit valg inden for beplantning og gravsten 
(inden for gældende retningslinjer).

Urnegravsted (ca. 1 x 1 m)
Mulighed for frit valg for valg inden for beplantning og 
gravsten (max 60 x 40 cm).

Kendt fællesgrav (stenplade i græs) 
Sten skal være 60 x 45 cm. Frit valg af type, farve og 
overflade. Her må kun sættes, hvad der kan være i vasen - 
dog med undtagelse af puder og kranse til jul, hvor der ikke 
slås græs.

Fællesgrav (de ukendtes) 
Enkelt urneplads i bestemt rækkefølge. Her er ingen mulighed 
for valg/ønske. Det er muligt at deltage ved urnenedsættelse.


