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Til gravstedsejere 
Den fælles Mindehave 
Østre kirkegård 
 
 
 
BESKRIVELSE AF "DEN FÆLLES MINDEHAVE" MED GRAVMINDE AF STØBT SANDSTEN 
 
Den fælles Mindehave er et alternativ til den anonyme fællesgrav, hvor forpligtigelsen til at pleje og 
vedligeholde gravstederne påhviler kirkegården.   
 
Beplantningen i Den fælles Mindehave er det sammenbindende element, hvor stauder og bunddækkende 
planter danner et tæppe, der bringer indtryk af frodighed og giver smukke farve- oplevelser. Stauder i 
harmonisk blomstrende flader skaber afveksling fra det tidlige forår til efterår. Efterårsløv og staudernes 
blomsterstande vil være karakteristisk for mindehaven i vinterperioden. 
 
Gravstedet i Den fælles Mindehave erhverves med gravminde og beplantning. Gravminderne vil på forhånd 
være placeret i den fælles beplantning. Gravminderne udstyres med en messingplade, hvor afdødes navn 
samt fødsels- og dødsår vil blive indgraveret. Skrifttyper som de anviste. 
 
 
BESTEMMELSER GÆLDENDE FOR GRAVSTED I "DEN FÆLLES MINDEHAVE" 
 
Gravstedet er på 2 m². Der må heri nedsættes 2 urner. Fredningsperioden for en urne er 10 år. Efter 
fredningsperiodens udløb kan gravstedet fornys for henholdsvis 5 år eller 10 år. 
 
På afdelingen har alle gravsteder en baghæk af taks, der tilhører kirkegården og plejes og vedligeholdes af 
denne. Stauderne på gravstedet tåler ikke at blive tildækket, hvorfor grandækning ikke er tilladt. Der må 
ikke plantes på gravstedet, men kun placeres en buket i den anviste vase. 
 
Gravminderne tilhører kirkegården, men udlejes i samme periode som gravstedet tilhører gravstedsejeren. 
Messingplade og inskription er inkluderet i den samlede pris. Ved tilføjelser eller ændringer af inskriptionen 
på messingpladen skal gravstedsejeren selv betale for denne udgift.  
 
Betaling for pleje og vedligeholdelse m.m. skal ske forud for en urnenedsættelse.  
Vedr. gældende priser for 10 år henvises til kirkegårdenes kontor, telefon 4635 0890 eller e-mail: 
rk@roskilde-kirkegaarde.dk 
 
 
Undertegnede er indforstået med ovenstående bestemmelser: 
 
Dato .................................................................................................................... 
Navn .................................................................................................................... 
Adresse........................................................................................................……….  
Gravsteds nr. ......................................................................................................… 
 
./. Vedlagte kopi bedes returneret til Roskilde Kirkegårde i underskrevet stand. 


