Tillæg til vedtægterne for Bryndum og Vester Nebel kirkegårde.
Tillægget supplerer og uddyber vedtægterne og er opbygget på samme måde.
A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.
1. Kommunikation mellem kirkegården og gravstedsejer dokumenteres i GIAS.
2. Gravstederne dokumenteres i GIAS ved central opdatering.
B. Gravsteder.
Gravstedernes indhegning § 14.
1. Område nord, rk 1- 18. Bryndum
Hækkene omkring alle de traditionelle gravsteder på kirkegården holdes i nogenlunde
samme højde, ca . 40 cm.
2. Fremover skal der ikke plantes forhæk, derimod skal der lægges en stenkant.
3. Gravstedshække. Vester Nebel.
Thujahækkene udskiftes løbende med taks efterhånden som sammenhængende partier af
thujahækken ikke trives. Hækkens højde bør fastholdes minimum som de er i dag.
Gravminder § 16.
1. Gravstens størrelse.
Gravsten i bøgehæk max. 60x60 cm.
Plade i græs 40x60 cm.
Urnegravsten i Bryndum max. 45 cm bred og 35 cm høj.
Urnegravsten i Vester Nebel max. 60 cm bred og 50 cm høj.
Plænegravsted med plantebed/buksbom max. 60x60 cm.
Gravsten på traditionelle gravsteder max. 100 cm bred og 90 cm høj. Ønskes der gravsten
udover disse mål, skal der søges om tilladelse hos menighedsrådet.
2. Udsmykning på gravsteder.
På gravstederne må opstilles skulpturer i granit. Skulpturens højde må ikke være over 40
cm.
Udsmykningen må ikke være skæmmende, og skal i det hele taget være i oversensstemmelse
med kirkegårdens øvrige udseende.
Gravstedernes vedligeholdelse § 17.
1. Bede med stauder
Bede med stauder etableres på ledige gravsteder. Stauderne udvælges ud fra deres evne til at
dække bunden helt (lavt plejeniveau), deres størrelse, farve mm. Der findes frem til 4-5
sorter, der egner sig på stedet, samt at der som hovedregel kun plantes én sort på hvert
gravsted.
2.Ved udløb af fredningstiden for gravstedet bliver stenen og beplantning fjernet ved først

given lejlighed.
2. Der skal fjernes visne kranse og buketter fra alle grave regelmæssigt.
Øvrige bestemmelser § 29. Kirkegårdenes udvikling.
1. Område nord, rk 19 – 27. Bryndum
I den nordøstlige 4. del anlægges en slags skovgravsteder. Der plantes enkelttræer af samme
sort som i lunden nord for diget (bøg). Træerne stammes op så indkigget til kirken bevares.
Træplantningen kan udføres løbende, efterhånden som der bliver ledige gravsteder.
2. Område midt, øst for gravhøjen. Bryndum
Dette område indgår i den samlede plan for omlægning af hele område midt med et
parkpræget udtryk. Når der er 20 - 30% ledige gravsteder planlægges, hvilke gravstedstyper
der skal være i området.
3. Kirkegårdens udvikling. Vester Nebel.
De aktive gravsteder samles så de ligger nærmest kirken. På kirkegårdskortet markeres
hvilke gravsteder det drejer sig om jf. Mette Fauerskovs noter af 30. august 2013. De
”frigivne” arealer langs digerne omlægges til græs, så det hænger sammen med
den græsklædte digeskråning.
3. Adgangssti. Vester Nebel.
Adgangsstien fra lågen og frem til våbenhuset gøres smallere, så den er ca. 3 m bred. Der
etablere græs langs stiens siderne.
Øvrige bestemmelser § 29. Kirkergårdens beplantning.
1. Område syd og plæne syd. Bryndum.
Paradisæbletræer i græspause mellem bøgehækkene trives ikke. I stedet plantes nye,
mindre træer, f. eks. alm. røn, glansbladet tjørn eller oktoberkirsebær
Eventuelt kan der suppleres med store grupper af store buskroser (Rosa Nevada eller Rosa
Multiflora).
2. Kirkegårdene tilstræbes at fremstå harmonisk og grøn, jf. oplæg fra Mette Fauerskov af
30. august 2013.
3. Randtræer. Bryndum
På sigt genetableres der randtræ på Bryndum kirkegård. Der plantes lindetræer.
4. Randtræer. Vester Nebel.
Grene, på træerne ved graverbygningen, der vokser ind i taget skal fjernes løbende,
så taget ikke beskadiges.
5. Med henblik på at opnå en årstidsvariation og en oplevelse af ”tag” inde på kirkegården
plantes 5-6 mindre og gerne flerstammede træer på ledige gravsteder. Det kan f. eks. være
glansbladet tjørn, navr eller store syrenbuske.

Øvrige bestemmelser § 29. Belægning.
1. Grustyper.
På grusbelagte gange og gravsteder anvendes Korngrus 4/8.
2. Grus. Vester Nebel.
Ved nyanlæg anvendes Korngrus 4/8 på både gravsteder og gange.
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