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Adresser 
Kirkegårdskontor 

Maribovej 1, 4990 Sakskøbing. 

Tlf.: 61 22 18 93 - mail: sakskoebingkirkegaard@mail.dk 

Træffes mandag til torsdag 8.00 – 14.00, fredag 8.00 – 11.00. 

Kirkegårdsleder Gitte Hornbæk Svendsen 

 

Sakskøbing kirkekontor, Vestergade 2, 4990 Sakskøbing. 

Tlf.: 54 70 44 09 - mail: sakskoebing.sogn@km.dk 

Kontortid mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 12.30, torsdag kl.12.30-18.00. 

Kordegn Helle Huysdens Nordstrøm  

 

Præster 

Kbf. sognepræst Hanne Margrethe Tougaard 

Vestergade 6, 4990 Sakskøbing. 

Tlf.: 54 70 42 02 - mail: hmt@km.dk 

Træffes bedst kl. 11.00 – 12.00. 

 Mandag er fridag 

 

Sognepræst Lisbeth Lumby 

Enebærvej 6, 4990 Sakskøbing. 

Tlf.: 54 77 28 82 eller 54 70 45 17 - mail: lrkr@km.dk 

Træffes på Torvet 10, 4990 Sakskøbing kl. 10.00 – 11.00. 

 Fredag er fridag 

 

Stiftsvikar sognepræst Bendicht Richard Mader 

Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing. 

Tlf.: 54 77 20 39 – mail: brma@km.dk 

Træffes bedst kl. 11.00 – 12.00 

Mandag er fridag 



Anmodning om begravelse/ligbrænding 

 

Når der sker et dødsfald, skal nærmeste pårørende sende en digital anmodning om 

begravelse eller ligbrænding via www.borger.dk. Der er mulighed for at kontakte en 

bedemand, som kan sende anmodningen efter fuldmagt. 

På anmodningen indtastes bl.a. om afdøde skal jordbegraves eller bisættes. Det 

indtastede skal være i overensstemmelse med afdødes ønske. Var afdøde medlem 

af folkekirken, må det i almindelighed forstås som et ønske om, at en præst skal 

medvirke ved handlingen. 

Ved kirkelig jordbegravelse/bisættelse skal der rettes henvendelse til en præst for at 

aftale tidspunktet for handlingen, som kan foregå i Sakskøbing Kirke eller Sakskøbing 

kapel. Præst og pårørende mødes inden handlingen til en samtale. 

Tid og sted for den kirkelige handling indtastes på anmodningen sammen med 

præstens navn. 

 

Valg af gravsted 

 

Sakskøbing kirkegård tilbyder flere typer gravsteder, og kirkegårdslederen er 

behjælpelig med at vise rundt på kirkegården samt oplyse om ydelser og priser. 

På kirkegården er der: 

• 1-6 styks kistegravsteder, som kan anlægges individuelt og er indhegnet af 

hække, og plænegravsteder med eller uden gravsten. 

Det er muligt at få nedsat en urne på et kistegravsted 

 

• 2-4 styks urnegravsteder, hvor nogle kan anlægges individuelt, andre er med 

servitut, og plænegravsteder med eller uden gravsten. 

 

Når et nyt gravsted tages i brug, udfærdiges der et gravstedsbrev til 

gravstedsindehaveren.  

 

http://www.borger.dk/


Vedligeholdelse af gravsted 

 

Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets vedligeholdelse i hele 

fredningsperioden efter kirkegårdens vedtægter. Der er mulighed for at træffe 

aftale om at kirkegården varetager vedligeholdelsen, som enten betales forud årligt 

eller som en flerårig aftale. 

Nogle gravsteder har servitut på vedligeholdelsen, så kirkegården sørger for dette. 

Man skal derfor forudbetale for vedligeholdelsen i hele fredningsperioden.  

Kirkegården ejer hækkene omkring gravstederne og klipper dem. 

 

Der kan tilkøbes: 

- forårs- og sommerblomster 

- buketter til mærkedage 

- juletulipaner 

- kranse og puder 

- grandækning 

Dette betales enten årligt eller som en flerårig aftale.  

 

Hvis gravstedet misligholdes, vil gravstedsejeren modtage et brev med en frist for 

udbedring af forholdene. 

 

 

 

 

 

 

 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for fælles urnegrav 

Afd. B8 – B11 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til en urne uden gravsten; der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravstedet/området. 

Det er tilladt at sætte blomster i de permanente vaser samt at lægge blomster, 

kranse og puder på stenbelægningen. 

Gravstedet må ikke beplantes, der må ikke anbringes kræmmerhuse, ekstra vaser, 

figurer og lignende på gravstedet. 

Buketter til mærkedage samt kranse/puder til jul kan tilkøbes, enten som årlig 

betaling eller som en flerårig aftale.  

Fredningsperioden er 10 år og kan ikke forlænges. 

Kirkegården har intet ansvar for skader forårsaget af naturbegivenheder, hærværk 

eller tyveri. 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for afd. C2 (cirkelgravsted) 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til to urner; der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravstedet/området. 

Gravsten skal være liggesten i granit med afrundede kanter max 55 x 55 cm. 

Gravstedet er etableret med beplantning af buske og bunddække, som ikke må 

fjernes eller beskadiges. Der må ikke beplantes, anbringes kræmmerhuse, ekstra 

vaser, figurer og lignende på gravstedet. Det er tilladt at sætte blomster i de 

permanente vaser samt at lægge kranse ved juletid. 

Vaser og kranse må kun placeres foran gravstenen. 

Buketter til mærkedage samt kranse/puder til jul kan tilkøbes - enten som årlig 

betaling eller som en flerårig aftale.  

Fredningsperioden er 10 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for pladeplæner (urne) 

Afd. D9, D10 og F08 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til fire urner; der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravstedet/området. 

Gravsten skal være liggesten i granit max 40 x 60 x 5cm og inskriptionen skal være 

hugget i stenen. 

Det er tilladt at sætte blomster i de permanente vaser samt at lægge kranse ved 

juletid.  

Gravstedet må ikke beplantes, der må ikke anbringes kræmmerhuse, ekstra vaser, 

figurer og lignende på gravstedet. I perioden fra 1. april til 31. oktober vil ekstra 

vaser m.v. blive fjernet. 

Buketter til mærkedage samt kranse/puder til jul kan tilkøbes, enten som årlig 

betaling eller som en flerårig aftale.  

Fredningsperioden er 10 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for pladeplæner (kiste) 

Afd. F09 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til en kiste; der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravstedet/området. 

Gravsten skal være liggesten i granit max 40 x 60 x 5 cm, og inskriptionen skal være 

hugget i stenen. 

Det er tilladt at sætte blomster i de permanente vaser samt at lægge kranse ved 

juletid. 

Gravstedet må ikke beplantes, der må ikke anbringes kræmmerhuse, ekstra vaser, 

figurer og lignende på gravstedet. I perioden fra 1. april til 31. oktober vil ekstra 

vaser m.v. blive fjernet. 

Buketter til mærkedage samt kranse/puder til jul kan tilkøbes, enten som årlig 

betaling eller som en flerårig aftale.  

Fredningsperioden er 30 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for afd. Urne 1, 2 og 3 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til fire urner og anlægges individuelt.  

Anlægningen af gravstedet kan foretages af kirkegården mod betaling.  

Gravstedsejeren har ansvar for at vedligeholde gravstedet, dvs. at beskære 

beplantningen og at fjerne ukrudt, visne planter og buketter. 

Vedligeholdelse, forårs- og sommerblomster, buketter til mærkedage samt 

grandækning, kranse/puder og juletulipaner kan tilkøbes, enten som årlig betaling 

eller som en flerårig aftale. Når en flerårig aftale indgås om vedligeholdelse af 

gravstedet, skal evt. ny beplantning ske under vejledning af kirkegården, såfremt 

erstatningspligten skal opretholdes. 

Kirkegården klipper hækken, som omkranser gravstedet. 

Fredningsperioden er 10 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 

 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for afd. Urne 4 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til to urner; der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravstedet/området. 

Gravsten skal være liggesten i granit med afrundede kanter max 55 x 55 cm. 

Gravstedet er etableret med beplantning af buske og bunddække, som ikke må 

fjernes eller beskadiges. Der må ikke beplantes, anbringes kræmmerhuse, ekstra 

vaser, figurer og lignende på gravstedet. Det er tilladt at sætte blomster i de 

permanente vaser samt at lægge kranse ved juletid. 

Vaser og kranse må kun placeres foran gravstenen. 

Buketter til mærkedage samt kranse/puder til jul kan tilkøbes - enten som årlig 

betaling eller som en flerårig aftale.  

Fredningsperioden er 10 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for afd. SC 2 (skovcirkel 2) 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til to urner, der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravsteder/området.  

Gravsten og vaser skal være ru og naturlige (dvs. ikke polerede, max 55 x 55 cm). 

Navn skal hugges ind i stenen. 

Gravstedet er etableret med beplantning af bunddække, som ikke må fjernes eller 

beskadiges. Der må ikke plantes, anbringes kræmmerhuse, ekstra vaser, figurer og 

lignende på gravstedet. Det er tilladt at sætte blomster i de permanente vaser samt 

at lægge kranse ved juletid.  

Buketter til mærkedage samt kranse/puder kan tilkøbes, enten som årlig betaling 

eller som en flerårig aftale.  

Fredningstiden er 10 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 

 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for afd. Skov 

 

 

 

Gravstedet er udlagt til to urner, der er servitut på vedligeholdelsen af 

gravsteder/området.  

Gravsten skal være ru og naturlige (dvs. ikke polerede, max bredde 60 - max højde 

45 cm). Navn skal hugges ind i gravstenen. Udsmykning placeret ovenpå gravsten er 

ikke tilladt. 

Gravstedet er etableret med en skovbeplantning, som ikke må fjernes eller 

beskadiges. Der må ikke plantes, anbringes kræmmerhuse, figurer, permanente 

vaser og lignende på gravstedet. Det er tilladt at sætte blomster i de grønne vaser, 

som er placeret ved indgange til området, samt at lægge kranse ved juletid.  

Buketter til mærkedage samt kranse/puder kan tilkøbes, enten som årlig betaling 

eller som en flerårig aftale.  

Fredningstiden er 10 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 

 

 

 



Sakskøbing kirkegård 

Regulativ for kistegravsted 

 

 

 

Gravstedet er udlagt fra en til seks kister og anlægges individuelt.  

Anlægningen af gravstedet kan foretages af kirkegården mod betaling.  

Der er mulighed for at få sat urner ned på et kistegravsted. 

Gravstedsejeren har ansvar for at vedligeholde gravstedet, dvs. at beskære 

beplantningen, og at fjerne ukrudt, visne planter og buketter. 

Vedligeholdelse, forårs- og sommerblomster, buketter til mærkedage samt 

grandækning, kranse/puder og juletulipaner kan tilkøbes, enten som årlig betaling 

eller som en flerårig aftale. Når en flerårig aftale indgås om vedligeholdelse af 

gravstedet, skal evt. ny beplantning ske under vejledning af kirkegården, såfremt 

erstatningspligten skal opretholdes. 

Kirkegården klipper hækken, som omkranser gravstedet. 

Fredningsperioden er 30 år og kan forlænges i 5 års intervaller efter aftale. 

Kirkegården har intet ansvar for skader på gravsten og vaser forårsaget af 

naturbegivenheder, hærværk eller tyveri. 



Notater: 
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