Ullensaker kirkelige fellesråd

Kirkegårder
Det er fire kirkegårder i Ullensaker Hovin, Ullensaker, Furuset og
Mogreina.
På hver av kirkegårdene er det en
kirke som brukes ved seremonier.
Hovin og Furuset kirkegårder har i
tillegg gravkapell som fungerer som
nøytrale seremonirom, og som kan
benyttes av ulike religioner og
livssyn.
Innbyggerne i Ullensaker kommune
kan fritt benytte den kirkegården de
måtte ønske på tvers av menighetsgrenser. Dersom utenbygds beboere
ønsker gravplass på en av kirkegårdene, er det fastsatt en avgift
for tjenesten.
Ullensaker kirkelige fellesråd
forvalter kirkegårdene. Den
enkelte kirkegård betjenes daglig
av en kirketjener som sørger for
stell av grøntanlegg, samt
nødvendige forberedelser til
gravferd og andre kirkelige
handlinger.

Gravplasser

Feste og stell av graver

Kirkegårdene er inndelt i ulike felt for kistegraver,
urnegraver og minnelund. Feltene er regulert med
nøyaktig oppmåling ut fra faste merker og med
nummer for hver enkelt grav.

Frigrav

Kistegraver

Gravlegging i kiste har vært det normale siden kirkegårder ble anlagt i Norge. Denne type gravlegging har en
lang tradisjon og er fortsatt den som blir mest benyttet.
I urbane strøk har det i de senere år blitt mindre vanlig
med kistegraver på grunn av plassmangel.

Urnegraver

Kremasjon blir stadig mer vanlig. Asken plasseres i en
urne, som blir satt ned i en urnegrav. En urne kan også
settes i en kistegrav, ovenpå den kisten som eventuelt
er plassert i graven. Ved gravlegging i urner vil behovet
for plass være mye mindre enn ved gravlegging i kister.

Minnelund

Alle kirkegårder skal ha en minnelund. Dette gir muligheter for å sette ned en urne uten at pårørende vet
nøyaktig stedet for gravlegging. Behovet for anonymitet
skal ivaretas, og urnen blir satt ned av kirkegårdsbetjeningen uten pårørende til stede. Minnelunden
stelles av kirketjener, som sørger for at stedet holdes
pent med grøntanlegg og eventuelt blomster.

Ulike religioner og livssyn

Ved nyanlegg og utvidelse av kirkegårder blir det satt
av felt hvor mennesker tilhørende andre religioner og
livssyn kan finne sine graver. Hovin kirkegård har
definert et bestemt felt til formålet. Dette vil også bli
gjort på Furuset kirkegård når utvidelsen er fullført.

En grav kan først opprettes når det foreligger et dødsfall. Dersom pårørende ikke har noen grav fra tidligere,
tildeles en frigrav som en ikke behøver å betale avgift
for de første 20 år. En har rett til å kunne feste en ekstra
grav til frigraven, men denne må det betales festeavgift for i de første 20 år.

Feste av grav

Det gjøres en avtale med kirkegårdsforvaltningen om
feste av grav, enten det gjelder frigrav eller festegrav.
Ved gravlegging gjelder en festetid på 20 år. Denne
kan fornyes for 10 nye år, eller avtalen kan sies opp.
Avtale kan fornyes inntil 60 år uten ny gravlegging.
Graven vil deretter bli fristilt ny bruk. Det kan søkes
om forlengelse utover 60 år.

Rettigheter og plikter

Det er fester av grav som har rettigheten til å bestemme
hvem som skal kunne bruke graven, utforming av
gravminnet, blomsterstell og alt annet som gjelder
graven. Ved oppsetting av gravminne skal kirkegårdsforvaltningen gi tillatelse til både størrelse, utseende
og plassering. Fester har også plikt til å ivareta graven
slik at den ikke er til sjenanse på kirkegården.

Gravstell

Dersom det er ønske om hjelp til stell av grav, kan
kirkegårdsforvaltningen sørge for dette mot en årlig
avgift. Dersom en ikke ønsker å stelle graven med
planter eller blomster, vil det bli anlagt gressplen
rundt gravminnet.
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