
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begravelse & 

Gravsteder  

Ribe Kirkegårde 
 



Kære pårørende 

Denne folder er udarbejdet til hjælp for familie og 

pårørende, der skal vælge gravsted på Ribe 

Kirkegårde. 

Det er vigtigt at vælge rigtig fra begyndelsen; I skal 

derfor ikke forhaste jer med beslutningen.  

Ribe Kirkegårde består af Gl. Kirkegård, der er 

placeret i den sydlige bydel og Ny Kirkegård der er 

placeret øst for Ribe. Begge kirkegårde har hver 

deres at byde på. Hvilken man vælger er helt op til 

jer. 

Der er forskellige valgmuligheder for valg af 

gravsted: 

• Valg af kirkegård 

• Valg af område på kirkegården 

• Kiste eller urne 

• Enkel eller familie gravplads 

• Individuel afgrænset gravsted eller plæne 

• Gravminde eller anonym 

• Beslutning om indretning af anlæg og 

hvem der skal anlægge 

• Beslutning om hvem der skal varetage 

vedligehold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribe Kirkegårde består af Gl. Kirkegård ved Gravsgade der blev taget i brug i 1805 og Ny Kirkegård på 

Tangevej som blev taget i brug i 1936. Begge kirkegårde er til brug for byens folk og er åben for alle 

besøgende med respekt for de gravstedsbesøgende.  Det liv der var har bidraget til det samfund vi kender i 

dag, byens arbejdspladser, kendetegnene ved Ribe og omegn, familier og traditioner, videreført 

generationer. De fik deres sidste hvilested på Ribe Kirkegårde og afspejler byens folk fra alle samfundslag, 

med nær og fjern oprindelse og med hver sin historie og fortælling. Her er der plads til refleksion, 

rekreation og fortællinger om det liv der var engang.   

 
 

 

Vi håber, at denne folder kan give jer et overblik og 

vil hjælpe jer med at træffe det rigtige valg. 

Vi viser gerne rundt på kirkegårdene, hvor der vil 

være mulighed for at se de forskellige gravsteds 

områder og muligheder samt aftale nærmere.  

Kontakt kirkegårdskontoret på telefon 7542 0160 

inden i kommer og vælger gravsted, så er der en 

medarbejder til at tage imod jer. 

Med venlig hilsen 

Ribe Kirkegårde 

mail@ribekirkegaard.dk 



Valg af område og gravsted 

På begge kirkegårde kan der vælges mellem: 

• Kistegravssted med hæk og individuel anlæg 

• Kistegravsted med kombineret  

anlæg med bed og græs  

• Kistegravsted i græs med liggesten 

• Urnegravsted med hæk og individuel anlæg 

• Urnegravsted med kombineret anlæg med 

bed og i græs 

• Urnegravsted med liggesten 

• Anonym kiste og urne gravsted 

Der kan være forskellige traditioner i familien eller 

ønske om noget individuelt. Nærmere beskrivelse af de 

gravstedstyper, valgmuligheder og mulighed for selv at 

vedligeholde eller lade Ribe Kirkegårde stå for 

vedligehold beskrives nærmere i denne folder.  

Individuelle gravsteder 

Kan rumme både kister og urner og udseendet 

bestemmes af pårørende indenfor Kirkegårdens 

rammer. 

Kollektive gravsteder 

Ved kollektive gravsted er hovedtrækkene for 

udseendet defineret og er anlagt i et fælles græsareal.  

Gravminde eller anonym 

Gravsten, liggesten eller ingen gravsten afhænger af 

valget af gravsted. Gravstenens udformning er 

individuel men placering følger kirkegårdens 

vedtægter.  Liggesten ligger plan med jordoverfladen, 

i visse områder er der faste mål og i andre valgfri mål. 

Vælges ingen mindesten er gravpladsen anonym. 

Kirkegårdens bestemmelser om gravsteder 

Når du køber brugsretten til et gravsted, er du 

forpligtet til at overholde de bestemmelser 

kirkegården har fastsat omkring gravstederne.  

Du kan læse mere i kirkegårdens vedtægter der findes 

på hjemmesiden. 

Fredningstiden 

Fredningstiden – er den tid hvor en grav skal henligge 

urørt og er 25 år for kister (Børn 0-1 år dog 10 år) og 

10 år for urner.  

Der findes ikke to begravelser der er ens.  Der er 

stor mulighed for at sætte sit personlige præg og 

vi vil gerne hjælpe dig igennem processen.  

Begravelse eller bisættelse 

Der kan vælges mellem begravelse med kiste eller 

bisættelse med urne. En urne kan nedsættes i 

både et urnegravsted og i et kistegravsted. En 

kiste kan kun nedsættes i et kistegravsted. 

Kirke eller kapel 

Højtideligheden ved bisættelse eller begravelse 

kan afholdes i Kirkerne eller i Ribe Kapel. 

Ribe Kapel stilles til rådighed for alle trosretninger, 

til alle handlinger der på rimelig måde kan 

indpasses i kapellets overordnede funktion som 

kristent begravelseskapel. Der er ca. 50 

siddepladser i Ribe Kapel. Benyttelse af kapellet er 

gratis for medlemmer af folkekirken. Kontakt Ribe 

Kirkegårde for booking af kapellet. 

Valg af kirkegård 

Byens folk kan vælge blandt Ribe Gl. Kirkegård 

eller Ribe Ny Kirkegård. 

• Ribe Gl. Kirkegård: Kirkegården er 

placeret syd for Ribe By ved Gravsgade. 

Den blev indviet i 1805. På Kirkegården 

ligger flere biskopper, grundlæggere og 

andre historiske forfædre begravet. 

Kirkegården er en smuk gammel kirkegård 

der oser af forhistorie og smukke 

fortællinger. 

• Ribe Ny Kirkegård: Kirkegården er 

placeret øst for Ribe By på Tangevej. Den 

blev indviet i 1936. Kirkegården er smukt 

anlagt og udviklet gennem årene og der er 

mange steder der opfordrer til fortællinger 

og til at mindes f.eks. skulpturen Lyspunkt 

og fortællegyngen. 

Der bliver på begge kirkegårde lagt stor vægt på at 

de skal være åbne for byens folk og et sted der er 

rart at komme, fortælle historier og rum til 

refleksion. 

 

 

 

BEGRAVELSE  

Højtidelighed og mindested 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ved et kistegravsted er med hæk som 

afgrænsning, påhviler plantning og valg af gravsten 

gravstedsejer. Gravstedsejer har selv pligt til at 

sørge for at gravstedet bliver vedligeholdt, men 

kirkegården kan gøre det mod betaling. Der kan 

erhverves flere pladser til eksempelvis 

familiegravpladser og der kan også nedsættes 

urner i et kistegravsted. 

Anlæg af gravstedet 

Anlæg af gravstedet påhviler gravstedsejeren. Ved 

anlæg af gravsted, skal gravstedsejer betale for 

muld og perlegrus (forhør om grustype på 

kirkegården). Ribe Kirkegårde kan mod betaling 

være behjælpelige med anlæg af gravstedet.  

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner 

og 25 år for kister, børn 0-1 år dog 10 år. Når 

fredningsperiodens udløb nærmer sig for et 

gravsted, vil gravstedsejer blive kontaktet 

angående eventuel forlængelse af gravstedet. En 

evt. forlængelse, i forbindelse med 

fredningsperiodens udløb skal ske for mindst 5 år. 

Et gravsted løber frem til den 31.12 i udløbsåret. 

Vedligeholdelse 

Det er op til gravstedsejer at beslutte hvem der 

vedligeholder gravstedet. Ribe Kirkegårde kan mod 

betaling foretage vedligeholdelsen.  

  

KISTEGRAVSTED MED HÆK OG 

INDIVIDUELT ANLÆG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Flerårig aftaler 

Flerårig aftaler om vedligeholdelse af gravsted indgåes 

for mindst 5 år, og omfatter ud over renholdelse af 

gravstedet følgende: 

• Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter 

• Opretning efter jordsætning 

• Pålægning af grus 

• Rensning og opretning af gravminder 

• Supplering af grus 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Årlig regning 

• Rensning af gravminder 

• Supplering af grus 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

• Andet arbejde betales efter regning 

Tillæg efter aftale: 

• Grandækning og/eller plantning af forårs- og 

sommerblomster på årlig regning eller flerårig 

aftale på mindst 5 år. 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

Beplantning 

Beplantning må ikke overstige gravstedets areal. 

Gravsten 

Gravminder og indhegning skal være af passende 

størrelse og indordne sig under lokal tradition, f.eks. 

ensartet opstilling med forsider mod øst. 

Desuden skal gravstenen være sikret og forsvarligt 

funderet.  



Kistegravstedet er udlagt i græs og med 

individuelt bed. Her kan også nedsættes urner. 

Anlæg af gravstedet 

Der kan anlægges et bed efter eget ønske og 

valgfri beplantning. Ribe Kirkegårde kan mod 

betaling være behjælpelige med anlæg af bedet.  

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner 

og 25 år for kister, børn 0-1 år dog 10 år. Når 

fredningsperiodens udløb nærmer sig for et 

gravsted, vil gravstedsejer blive kontaktet 

angående eventuel forlængelse af gravstedet. En 

evt. forlængelse, i forbindelse med 

fredningsperiodens udløb skal ske for mindst 5 år. 

Et gravsted løber altid frem til den 31.12 i 

udløbsåret. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er obligatorisk og udføres af Ribe 

Kirkegårde og der betales for hele 

fredningsperioden.   

  

KISTEGRAVSTED KOMBINERET 

ANLÆG OG BED I GRÆS  

OBLIGATORISK VEDLIGEHOLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vedligeholdelse omfatter 

• Græsslåning 

• Opretning efter jordsætning 

• Rensning og opretning af gravminder 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Tillæg efter aftale: 

• Grandækning og/eller plantning af 

forårsløg- og sommerblomster på årlig 

regning eller flerårig aftale på mindst 5 år. 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

Gravsten 

Gravminder skal være af passende størrelse og 

indordne sig under lokal tradition, f.eks. ensartet 

opstilling med forsider mod øst. 

Desuden skal gravstenen være sikret og forsvarligt 

funderet. 



En kistegravsted i græs med liggesten som ligger 

plan med jorden, bliver vedligeholdt af 

kirkegården. Der er græs på hele arealet, og de 

enkelte gravsteder er ikke afgrænsede. Der kan 

også nedsættes urner. 

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner 

og 25 år for kister, børn 0-1 år dog 10 år. Når 

fredningsperiodens udløb nærmer sig for et 

gravsted, vil gravstedsejer blive kontaktet 

angående eventuel forlængelse af gravstedet. En 

evt. forlængelse, i forbindelse med 

fredningsperiodens udløb skal ske for mindst 5 år. 

Et gravsted løber altid frem til den 31.12 i 

udløbsåret. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er obligatorisk og udføres af Ribe 

Kirkegårde og der betales for hele 

fredningsperioden.   

 

KISTEGRAVSTED I GRÆS MED 

LIGGESTEN  

OBLIGATORISK VEDLIGEHOLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vedligeholdelse omfatter 

• Græsslåning 

• Opretning efter jordsætning 

• Rensning og opretning af gravminder 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Tillæg efter aftale: 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

Gravsten 

Ved bestilling af liggesten er der mulighed for at få 

en eller flere vaser nedsat i stenen. Liggestenen 

har i nogen områder faste mål og i andre er der frit 

valg.  

 

 

  



Ved et urnegravsted med hæk som afgrænsning, 

påhviler anlæg og valg af gravsten gravstedsejeren. 

Gravstedsejer har selv pligt til at sørge for at 

gravstedet bliver vedligeholdt, men kirkegården kan 

gøre det mod betaling. Der kan erhverves flere 

pladser til eksempelvis familiegravpladser. På alle 

urnegravsteder kan der nedsættes 2 urner. På 

afdeling BU på Ny Kirkegård er der dog kun 

mulighed for at sætte en gravsten. Der kan ikke 

nedsættes kister. 

Anlæg af gravstedet 

Anlæg af gravstedet påhviler gravstedsejeren. Ved 

anlæg af gravsted, skal man betale for muld og 

perlegrus (forhør om grustype på kirkegården) som 

påhviler gravstedsejeren. Ribe Kirkegårde kan mod 

betaling være behjælpelige med anlæg af 

gravstedet.  

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner og 

25 år for kister, børn 0-1 år dog 10 år. Når 

fredningsperiodens udløb nærmer sig for et 

gravsted, vil gravstedsejer blive kontaktet angående 

eventuel forlængelse af gravstedet. En evt. 

forlængelse, i forbindelse med fredningsperiodens 

udløb skal ske for mindst 5 år. Et gravsted løber 

frem til den 31.12 i udløbsåret. 

Vedligeholdelse 

Det er op til gravstedsejer at beslutte hvem der 

vedligeholder gravstedet. Ribe Kirkegårde kan mod 

betaling foretage vedligeholdelsen.  

  

 

URNEGRAVSTED MED HÆK 

OG INDIVIDUELT ANLÆG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Flerårig aftaler 

Flerårig aftaler om vedligeholdelse af gravsted indgåes 

for mindst 5 år, og omfatter ud over renholdelse af 

gravstedet følgende: 

• Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter 

• Opretning efter jordsætning 

• Pålægning af grus 

• Rensning og opretning af gravminder 

• Supplering af grus 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Årlig regning 

• Rensning af gravminder 

• Supplering af grus 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

• Andet arbejde betales efter regning 

Tillæg efter aftale: 

• Grandækning og/eller plantning af forårsløg- 

og sommerblomster på årlig regning eller 

flerårig aftale på mindst 5 år. 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

Gravsten 

Gravminder og indhegning skal være af passende 

størrelse og indordne sig under lokal tradition, f.eks. 

ensartet opstilling med forsider mod øst. 

Desuden skal gravstenen være sikret og forsvarligt 

funderet.  

 



Urnegravstedet er udlagt i græs og med individuelt 

staudebed. På alle urnegravsteder kan der 

nedsættes 2 urner. På afdeling BU på Ny Kirkegård 

er der dog kun mulighed for at sætte 1 gravsten. 

Her kan ikke nedsættes kister. 

Anlæg af gravstedet 

Der kan anlægges et bed efter eget ønske. Ribe 

Kirkegårde kan mod betaling være behjælpelige 

med anlæg af gravstedet.  

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner 

og 25 år for kister, børn 0-1 år dog 10 år. Når 

fredningsperiodens udløb nærmer sig for et 

gravsted, vil gravstedsejer blive kontaktet 

angående eventuel forlængelse af gravstedet. En 

evt. forlængelse, i forbindelse med 

fredningsperiodens udløb skal ske for mindst 5 år. 

Et gravsted løber altid frem til den 31.12 i 

udløbsåret. 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er obligatorisk og udføres af Ribe 

Kirkegårde og der betales for hele 

fredningsperioden.   

  

 

URNEGRAVSTED 

KOMBINERET ANLÆG OG BED 

I GRÆS 
OBLIGATORISK VEDLIGEHOLD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedligeholdelse omfatter 

• Græsslåning 

• Opretning efter jordsætning 

• Rensning og opretning af gravminder 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Tillæg efter aftale: 

• Grandækning og/eller plantning af forårs- 

og sommerblomster på årlig regning eller 

flerårig aftale på mindst 5 år. 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

Gravsten 

Gravminder og indhegning skal være af passende 

størrelse og indordne sig under lokal tradition, 

f.eks. ensartet opstilling med forsider mod øst. 

Desuden skal gravstenen være sikret og forsvarligt 

funderet. 

 



Et urnegravsted i græs med liggesten bliver 

vedligeholdt af kirkegården. Der er græs på hele 

arealet, og de enkelte gravsteder er ikke 

afgrænsede. På alle urnegravsteder kan der 

nedsættes 2 urner. På afdeling BU på Ny Kirkegård 

er der dog kun mulighed for at sætte en gravsten.  

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner 

med plads til 2 urner. Når fredningsperiodens 

udløb nærmer sig for et gravsted, vil gravstedsejer 

blive kontaktet angående eventuel forlængelse af 

gravstedet. En evt. forlængelse, i forbindelse med 

fredningsperiodens udløb skal ske for mindst 5 år. 

Et gravsted løber altid frem til den 31.12 i 

udløbsåret. 

Beplantning 

Der må gerne ligge blomster og kranse på 

gravstedet.  

URNEGRAVSTED I GRÆS MED 

LIGGESTEN  
OBLIGATORISK VEDLIGEHOLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er obligatorisk og udføres af Ribe 

Kirkegårde og der betales for hele 

fredningsperioden.   

Vedligeholdelse omfatter 

• Græsslåning 

• Opretning efter jordsætning 

• Rensning og opretning af gravminder 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Tillæg efter aftale: 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

Gravsten 

Ved bestilling af liggesten er der mulighed for at få 

en eller flere vaser nedsat i stenen. Liggestenen 

har i nogen områder faste mål og i andre er der frit 

valg.  

 



De ukendtes gravplads er et areal hvor placering af 

urner og kister ikke markeres. Selvom urnen eller 

kistens placering er anonymt er pårørende altid 

velkommen ved urne eller kistenedsættelsen.  

Erhvervelse og forlængelse af gravstedet 

Et gravsted erhverves for indeværende år + 

fredningsperioden på henholdsvis 10 år for urner. 

Og 25 år for kister og børn 

Gravstedet er ikke mulig at forlænge og der tages 

derfor ikke kontakt til gravstedejer om udløb.  

Beplantning 

Der må gerne ligges blomster og kranse ved 

nedsættelse herefter ligges det på fælles 

blomsterpladser. 

Gravsten 

Da plænen er anonym er gravsten ikke en 

mulighed. 

ANONYMT GRAVSTED  
KISTE & URNE  
OBLIGATORISK VEDLIGEHOLD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdelse 

Vedligeholdelse er obligatorisk og udføres af Ribe 

Kirkegårde og der betales for hele 

fredningsperioden.   

Ribe Kirkegårde vedliggeholder gravstedet. 

Vedligeholdelse omfatter 

• Græsslåning 

• Opretning efter jordsætning 

• Fjernelse af visne buketter og kranse 

Tillæg efter aftale: 

• Buketter, kranse mv. på specifikke datoer 

ved fælles blomsterplads 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBE KIRKEGAARDE 
Kannikegården 

Torvet 15  

6760 Ribe 

Tlf: 7542 0160 

mail@ribekirkegaard.dk 

www.ribekirkegaard 

Kontorets åbningstider: 

Mandag til torsdag 9.00 til 12.00 

Torsdag tillige 14-16.00 

 

https://www.google.dk/maps/place/Torvet+13,+6760+Ribe/@55.327668,8.7610288,149m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0x464b3712041124cb:0xa5d503e07a4da7bb!2sTorvet+15,+6760+Ribe!3b1!3m1!1s0x464b371206ebf247:0xd6785d77f7ee6d5f!6m1!1e1?hl=da
https://www.google.dk/maps/place/Torvet+13,+6760+Ribe/@55.327668,8.7610288,149m/data=!3m2!1e3!4b1!4m7!1m4!3m3!1s0x464b3712041124cb:0xa5d503e07a4da7bb!2sTorvet+15,+6760+Ribe!3b1!3m1!1s0x464b371206ebf247:0xd6785d77f7ee6d5f!6m1!1e1?hl=da
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