Højvangens kirkegårds gravstedstyper:

Urnegravsteder

Kistegravsteder med fælles urnegrav i baggrunden

Det traditionelle kistegravsted findes i nogle ganske få rækker i afd. D på kirkegården, men er ikke
særlig brugt til kistebegravelser, da langt de fleste vælger en af de andre kirkegårde. Gravstederne
kan fås både med en, to eller flere pladser. Denne form for gravsted viderefører den gamle kendte
kirkegårdskultur. Gravstederne kan anvendes både til kistebegravelser og urnenedsættelser. Det
enkelte gravsted er omkranset af hække, og gravstederne anlægges individuelt med både gravsten
og beplantning. Her er ofte perleral på gravstederne. Fredningsperioden for kister er 25 år, for
urner 12 år. Gravstederne kan fornyes.

Urnegravsteder
1Plader i græs

Det traditionelle urnegravsted findes i afd. A, hvor en
del gravsteder er taget i brug efterhånden.
Gravstederne er ca. 1,25 m2, og er omkranset og
adskilt af chaussesten. Gravstederne må anlægges
efter eget ønske, og der må opsættes en gravsten af
passende størrelse. Der er plads til 4 urner i hvert
gravsted. Fredningsperioden er 12 år, og
gravstederne kan fornyes.
Urnegravsted med plade i græs findes i afd. H under
egetræerne. En navneplade af granit med nedhuggede
bogstaver kan lægges i niveau med plænen. Målet på
pladen skal være 40 x 50 cm, og der må kun være én plade
pr. gravsted. Helt lyse og helt mørke granittyper skal

undgås og pladen må ikke være blank/poleret. Der kan tilkøbes en vendbar vase, hvor der er plads
til en buket. Der må ikke foretages nogen former for beplantning, men alene henlægges
buketter/en vinterkrans. Fredningsperioden er 12 år, og gravstederne kan fornyes. Der betales for
vedligeholdelsen i hele perioden (legat).
Fællesgrav til urner - af og til kaldet anonyme eller ukendte grave. Afdelingen for urner findes i
afd. F, hvor det fælles monument står op ad diget ud mod Mallinggårdsvej. Fredningsperioden for
urner er 12 år og for kister 25 år. Der betales for vedligeholdelsen i hele perioden (legat).
Gravstederne kan ikke fornyes.

