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Balle Kirkegård

Balle Kirkegård består af 2 afdelinger:
Den gamle afdeling, omkring kirken, er traditionelt
anlagt med gravsteder, der er indhegnet med stedsegrønne hække. Her er der mulighed for kistebegravelser og urnenedsættelser.

Den nye afdeling har en helt anden karakter end
den gamle afdeling. Det er en mere åben, sammenhængende og overskuelig flade, hvor gravstederne
ikke er omgivet af hække. Alle gravstenenes tekster
vender mod øst - mod den opgående sol.

Der er også fællesplæne, et område der er lagt ud
med græs.

I den nye afdeling må der kun stå én sten på hvert
gravsted.

Fredningsperioden er 25 år for kistegravsteder og
10 år for urnegravsteder.

Hvis man ønsker to gravsteder samlet, skal der betales for 2 pladser på det tidspunkt, det første gravsted
tages i brug.

På dele af den gamle afdeling er der mulighed for, at
man selv sørger for vedligeholdelsen af gravstedet.
Men der kan også indgås aftale om, at kirkegården
sørger for vedligeholdelse af gravstedet.

I hele fredningsperioden skal der betales for pleje og
vedligeholdelse. Prisen for dette er fastsat af Silkeborg Provsti og fremgår af vedtægterne.
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Oversigtskort - Den gamle afdeling
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Balle Kirkegård
Begravelsesform

Begravelse i kiste eller urne?
Om man vælger den ene eller anden begravelsesform vil ofte være en afvejning mellem:

Kistegravsteder er store og skal passes i 25 år efter
begravelsen. Det gør gravstedets vedligeholdelse
væsentligt dyrere end de mindre urnegravsteder.
Urner kan også begraves i kistegravsteder.

• Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse
• Familiens tradition og hvad familien finder
rigtigt

Urnegravsteder er mindre, og skal kun passes i 10 år
efter begravelsen. Dette gør urnegravstedernes vedligeholdelse billigere.

• Økonomi og praktiske overvejelser
Hvad begravelsen angår, er der ikke nogen stor
økonomisk forskel mellem kistebegravelse og
urnebegravelse med kremering.

Gravstedstypen har også betydning for prisen for
vedligeholdelse. Traditionelle gravsteder er dyrere
at vedligeholde end plænegravsteder, fællesplæne
og gravsteder i lundene.
Angående priser henvises til gældende takstblad.

Hvad gravstedet angår, er der stor forskel på økonomien afhængig af begravelsesform.
Aftale om vedligeholdelse, plantning af forårs- og
sommerblomster samt grandækning kan indgås for
enten et eller flere år eller hele fredningsperioden.
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Gravstedstyper - Den gamle afdeling
Traditionelt gravsted til kiste/urne

Urnegravsteder

A - AGL - B - C - D

A-B-C-D

Fredningsperiode: 25 år for kister, 10 år for urner.
Gravstederne er afgrænset af stedsegrønne hække.
Der er mulighed for, at man selv kan designe gravstedet, dog skal vedtægterne overholdes.
Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt.

Fredningsperiode: 10 år.
Gravstedet er 1,5 x 1,5 meter med stedsegrønt og
forkant af brosten.
Mindestenen må ikke være større end 50 x 50 cm,
og beplantningen må ikke blive over 80 cm høj.

Vedligeholdelse: På denne gravstedstype er der
mulighed for, at man selv står for vedligeholdelsen.
Men der kan også indgås aftale om, at vedligeholdelse varetages af kirkegården.

Vedligeholdelse: På denne gravstedstype er der
mulighed for, at man selv står for vedligeholdelsen.
Men der kan også indgås aftale om, at vedligeholdelse varetages af kirkegården.
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Balle Kirkegård - Den gamle afdeling
Gravstedstyper
Plænegravsted med navneplade til urner, U

Fællesplæne, F + E

området er bevokset med vedbend eller græs

område, som er lagt ud med græs

Fredningsperiode: 10 år.
Der må sættes en sten i størrelsen b 50 x h 40 cm.
Der må lægges en buket på græs/vedbend eller
sættes i et kræmmerhus. Ligeledes må der lægges
en vinterkrans foran stenen.
Der må ikke plantes blomster eller andre planter.

Fredningsperiode: 10 år for urner og 25 år for
kister.
Der findes to fællesplæner - én til kister og én til
urner.
Der er ikke mulighed for mindesten.
Blomster og kranse lægges ved fællesmonumentet.

Vedligeholdelse: I hele fredningsperioden, skal der
betales for pleje og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse: I hele fredningsperioden skal der
betales for pleje og vedligeholdelse.
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Gravstedstyper - Den gamle afdeling

Plænegravsted med gravsten i bed, P
Fredningsperiode: 10 år for urner, 25 år for kister.
Et urnegravsted er 1,25 x 1,25 m for to pladser.
Et kistegravsted er 1,25 x 2,60 m.
Ønsker man et dobbelt kistegravsted, skal der betales for vedligeholdelsesaftale for begge gravpladser i
hele fredningsperioden.
Gravstedet beplantes med bunddækkeplanter af
kirkegården og må ikke beplantes yderligere. Hvert
gravsted anlægges med en granitvase.
Stenens størrelse må højst være 60 x 60 cm på urnegrave og enkeltgrave, og højst 75 x 60 cm på dobbeltgrave.
Vedligeholdelse: I hele fredningsperioden skal der
betales for pleje og vedligeholdelse.
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Den nye afdeling

Lund
Lysning

Gravstedstyper - Den nye afdeling

Lysning - kistegravsteder og urnegravsteder
Fredningsperiode: 10 år for urner, 25 år for kister.
For alle typer gælder det, at der kun må sættes én
sten på gravstedet.

Nr. 5: Plænegrav med lav, stående sten. Her er der
mulighed for, at kirkegården anbringer en vase, hvis
det ønskes.

Tallene 1-6 refererer til kortet på side 9:

Nr. 6: Plænegrav med liggende sten. Her er der mulighed for, at kirkegården anbringer en vase, hvis det
ønskes.

Nr. 1: Bed med liggende sten med en stålramme.
Her er der mulighed for selv at passe området inden
for rammen.

Vedligeholdelse: I hele fredningsperioden, skal der
betales for pleje og vedligeholdelse.

Nr. 2: Bed med marksten med en stålramme.
Her er der mulighed for selv at passe området inden
for rammen.
Nr. 3: Bed med stående sten med stålramme. Her
er der mulighed for selv at passe området inden for
rammen.
Nr. 4: Plænegrav med høj, stående sten. Her er der
mulighed for, at kirkegården anbringer en vase, hvis
det ønskes.
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Balle Kirkegård - Den nye afdeling
Gravstedstyper

Lund - kun urnegravsteder
Fredningsperiode: 10 år
Ingen beplantning i dette område.
Der er mulighed for, at kirkegården anbringer en
vase, hvis det ønskes.
Tallene 7-10 refererer til kortet på side 9:
Nr. 7: Urnegrav med marksten i skovbund.
Nr. 8: Urnegrav med marksten liggende i skovbund.
Nr. 9: Urnegrav med lav granitstele stående i skovbund.
Nr. 10: Urnegrav med høj granitstele stående i skovbund.
Vedligeholdelse: I hele fredningsperioden, skal der
betales for pleje og vedligeholdelse.
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Rettigheder
Alle borgere bosat i Balle Sogn har ret til at blive
begravet på Balle Kirkegård.
Kirkegården er også åben for begravelse af borgere
fra andre sogne/kommuner med tilknytning til Balle
Sogn.
For medlemmer af Folkekirken er gravstedet gratis.
Ikke-medlemmer skal betale et gebyr for gravstedet.

Balle Kirkegård
Balle Bygade 3
8600 Silkeborg

Generelle regler

Tlf. 3086 1749 eller 8681 2755
mail: ballekirkegaard@pc.dk

Alle hække klippes og vedligeholdes af kirkegården.
Planter og træer, som beskadiger hække, skal fjernes.
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