
SAMME TILBUD FOR ALLE FEM KIRKEGÅRDER
I Grimstad kommune er det fem kirkegårder. Grimstad kirkegård på

Frivoll, Fjære kirkegård ved Fjære kirke, Landvik nedre (tidligere kalt
vestre) kirkegård ved Landvik kirke, Landvik øvre (tidligere kalt østre)
kirkegård ved Landvik sentralskole og Eide kirkegård ved Eide kirke. 

Tilbudet om gravstell er det samme uansett kirkegård. 
Dersom du ønsker mer informasjon om stell av graver, ta kontakt med

Odden 1, 4876 Grimstad
tel. 37 09 01 00   fax 37 09 01 01

post@grimstad.kirken.no
www.grimstad.kirken.no

DEN NORSKE KIRKE
Grimstad kirkelig fellesråd

Hyggelig dersom dette tibudet
kan være til hjelp og nytte for deg! stell av

gravsted

Synes du det er krevende å holde gravstedet i orden? Hjelpen finnes!



Et vakkert og velstelt grav
Har man ansvar for et gravsted, vil
en gjerne at det skal se pent og vels-
telt ut til enhver tid. Det kan være
en krevende oppgave. Det er ikke
nødvendigvis lenger slik at den
døde etterlater seg familie på det
stedet hvor gravstedet ligger. Lange
avstander kan være én årsak som
gjør det regelmessige stellet av
graven vanskelig. Svikter helsen,
kan det fort bli slik at en rett og
slett ikke makter det regelmessige
stellet. Grunnene til at oppgaven
oppleves krevende, er mange og
ulike. Da er det godt muligheten
finnes for å sette bort arbeidet til
noen som kan faget, og vite at grav-
stedet holdes velstelt året igjennom. 

Våre kirkegårdsarbeidere tilbyr
slik hjelp. Dem kan du trygt over-
late hele eller deler av arbeidet til.
Gjennom sitt daglige virke på
kirkegården er det ikke mye de ikke
får med seg under årets gang.

I en standard stellavtale brukes det selvvanningskasser. 

kirkegården...

En grundig vask gjør
underverker etter at
vinter, alger, mose og
pollen har satt sine spor
på gravsteinen. 

Kirkegårdsarbeiderne
kjenner kirkegården.
Dette er bokstavelig talt
deres område. De har ut-
styret, oversikten og
kunnskapen som trengs
for å ta seg av grav-
stellet. Deres hjelp er
verdt å vurdere dersom
du kjenner på at opp-
gaven er i overkant av
hva du klarer selv.



Året har sin rytme, også på 

Påskeliljene er kommet opp og står riktig
og lyser på graven. 

Stemorsblomster eller andre sommer-
blomster etterfølger vårblomstene.

Det er blitt jul, og mosekrans legges på
til høytiden.

I løpet av sommeren byttes sommer-
plantene ut etter behov, og gravminnet
vaskes.

Før vinteren setter inn, dekkes graven
med granbar, som blir liggende til våren.

Når sommerblomstene har gjort sitt,
plantes graven til med lyng. Den får stå så
lenge den er fin, også etter at det er dekket
med granbar.

avsted , hele året igjennom!

 For større gravsteder, som her, avtales spesielt. Da plantes det direkte i bedet.



Tjeneste Beskrivelse Priser i NOK (inkl. mva)
for ulike gravminnebredder

0-70 cm 70-90 cm 90-110 cm

Helårsavtale I vår helårsavtale inngår alle delavtaler i henhold til listen nedenfor. 2 425,- 2 700,- 2 995,-

Delavtaler

Vårblomster Vi setter ned påskeliljer når vinteren er over. 
Vi steller plantene og fjerner rester under og etter vårblomstringen. 275,- 310,- 350,-

Vasking av Vi vasker gravminnet for å forhindre alge- og mosevekst.
gravminne Dette utføres normalt før sommerplantene settes ut. 175,- 190,- 210,-

Sommerstell I begynnelsen av mai plantes stemorsblomster, som suppleres med andre
blomster etter behov.  Det vannes og lukes. Vi fjerner planterester rundt 1. sept. 1 300,- 1 475,- 1 650,-

Høststell Planting av lyng finner sted rundt 1. september samtidig med at sommerblomstene 
fjernes. Vi foretar ettersyn og fjerner planterester i siste halvdel av november. 275,- 310,- 350,-

Dekking Vi dekker graven til vinteren med granbar i slutten av november.
av graven Granbaret fjernes når vårblomstene plantes.
til vinteren 175,- 190,- 210,-

Mosekrans Vi legger på mosekrans til julehøytiden 225,- 225,- 225,-
til jul

Det kan inngås helårsavtale, eller én eller flere delavtaler som vist nedenfor. 
For større gravminner og gravsteder (jfr bilde s. 2-3) avtales egen pris .
Betaling kan skje én gang i året. Om ønskelig kan vi bistå med å opprette et fond,
for å finansiere gravstell i en valgfri periode inntil 20 år.

PRISER




