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Vejle den 4 december 2012

VEDTÆGTER FOR DEN MUSLIMSKE GRAVPLADS afd.2 .
Enhver muslim, uanset hvilken muslimsk retning, kan blive begravet i den muslimske afdeling på Vejle NORDRE
Kirkegård.
Gravsteder i græs til voksne/børn
1. Der kan erhverves en eller flere gravpladser til renholdelse for 20 år. (10 år for barnegravsted)
2. Der skal aftales en flerårig pleje- vedligeholdelseskontrakt for 20 år med Vejle Kirkegårde. (10 år for
barnegravsted)
3. Den flerårige pleje- og vedligeholdelseskontrakt dækker pleje- og vedligeholdelsen af gravstedet og en andel af
fælles arealet.
4. Der udstedes gravstedsbrev til køberen som kan fornyes efter udløbet af fredningstiden. Gravstedsbrevet kan
fornyes mindst 5 år og maks. 1 fredningsperiode på 20 år for en voksen eller 10 år for et barn.
5. Anmeldelsen af begravelsen skal ske til Vejle Kirker og Kirkegårde senest 2 hverdage før begravelsen.
6. Afdøde skal lægges i kiste inden begravelsen og begraves i kiste.
7. Tildækning af graven foretages af kirkegårdens personale. Pårørende kan medvirke til at dække kisten med
jord.
8. Seneste aftaletidspunkt er kl.14.00. .
9. Der er adgang til vand ved indgangen til gravpladsen.

Gravstedets indretning:
1. Der må anbringes 1 monument/gravsten på gravstedet.: Højde: 80 cm, Bredde: 40 cm, Dybde: 10 cm. (Højde:
50 cm, Bredde: 30 cm, Dybde: 10 cm for barnegravsted).
2. Der er ingen krav til monumentets materiale.
3. Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten eller murværk på gravstedet. Vejle Kirkegårde
sørger for afmærkning af gravstedet. Etablering af hæk og plantning af blomster og buske er ikke tilladt.
4. Pynt og afskårne blomster kan anbringes foran monumentet.
5. Kirkegårdstilsynet fjerner uden varsel uønskede planter eller konstruktioner.
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