
Renholdelse, gran, blomster m.m.

Prisliste gældende  
1. februar til og med 30. november 2023 

Alle priser på kirkegården vil blive opdateret pr. 1. december
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Renholdelse og pleje af gravsteder

Alle urnegravsteder har obligatorisk renholdelse, som er betalt ved gravstedskøbet.

Renholdelse af gravsteder (Pleje og vedligeholdelse)

Pleje og vedligeholdelse indbefatter lugning og fejning af gravstedet samt lettere beskæring

ca. 10 gange fra tidligt forår til 1. november.  

Visne buketter bliver fjernet 1 gang om ugen hele året.

Kr.

Kistegravsted 1 plads 790

Kistegravsted 2 pladser 1.303

Kistegravsted 3 pladser 1.688

Kistegravsted 4 pladser 2.072

Gran m.m.

Granpyntning

Ved granpyntning lægges og sættes ædelgran og andre grantyper dekorativt 

på dele af gravstedet - sammen med dekorationer af forskellige typer gran og 

op til 5 forskellige andre materialer.

Granpyntning

Kr.

Kistegravsted 1 plads 668

Kistegravsted 2 pladser 1.002

Kistegravsted 3 pladser 1.335

Kistegravsted 4 pladser 1.671

Urnegrav 1 - 1,5 m
2

417

Grandækning

Ved grandækning lægges ædelgran dekorativt på dele af gravstedet.

Grandækning

Kr.

Kistegravsted 1 plads 429

Kistegravsted 2 pladser 644

Kistegravsted 3 pladser 859

Kistegravsted 4 pladser 1.070

Urnegrav 1 - 1,5 m
2

298
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Granbuket

En granbuket bindes og sættes i blomstervase eller lægges på gravstedet.

Granbuket

Kr.

Granbuket til vase 164

Grandekoration

En grandekoration af forskellige typer gran og op til 5 forskellige

andre materialer lægges på gravstedet.

Grandekoration

Kr.

Grandekoration 256

Juletulipaner og gran

Bestilte juletulipaner sættes på gravstedet umiddelbart inden jul.

Gran til selv at lægge på gravstedet, sælges fra kirkegårdskontoret

i gransæsonen. Der kan også laves fast aftale om at det køres ud på gravstedet Juletulipan

Kr.

Juletulipaner pr. stk. 17

Gran 5 kg. Nordmannsgran 191

Gran 5 kg. Nobilis 204
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Forårs- sommer- og efterårsblomster samt buketter

Påskeliljer i potte

Bestilte påskeliljer udsættes på gravstedet inden påske.

Påskelilje

Kr.

Potte med store påskeliljer, gule 45

Potte med små påskeliljer, gule (Tête-a-Tête) 45

Forårsblomster

Bestilte forårsblomster plantes på gravstedet tidligt forår, 

så snart vejret og kirkegårdens øvrige arbejde tillader det.

Dette er typisk i slutningen af marts eller starten af april måned.

Stedmoder

Kr. pr. stk

Stedmoder Fås i forskellige farver og kan bestilles som blandede eller ensfarvede. 16

Sommerblomster

Bestilte sommerblomster plantes på gravstedet i begyndelsen af juni måned.

Isbegonia

Kr. pr. stk

Isbegonia Fås i lyserød, mørkerød og hvid 17

Lobelia Blå 17

Knoldbegonia Fås i mørkerød, gul og hvid 36

Efterårsblomster

Bestilte efterårsblomster plantes på gravstedet i oktober måned.

Efterårslyng

Kr. pr. stk

Asters Fås i hvid, rødlig og blålig 46

Efterårslyng Fås i rosa eller hvid 54

Gravbuketter til spidsvase

Buketter til spidsvase kan bestilles til udsætning på gravstedet til mærkedage.

Kr. pr. stk

Buket 256
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