Sagsregister
til
Resolutioner
10.6. 1967 - 11.11. 1981

Resolutionerne, der i mange år har været bragt i VORE KIRKEGARDE, blev taget
fra Love og ekspeditioner vedrørende kirkelige forhold, udgivet på kirkeministeri
ets foranledning. Denne tidskriftrække er nu standset.
VORE KIRKEGÅRDE benytter lejligheden til at bringe et sagsregister til resolu
tionerne for de årgange, "Vore kirkegårde" har været årsskrift, d.v.s fra 1973 til
1987, da de sidste Resolutioner blev bragt.
I registret citeres først resolutionens overskrift, men med udeladelse af dateringen,
den kommer til sidst. Herefter kommer årgang "Vore kirkegårde" og efter binde
streg side.
Der er desuden opført titler i registret, som ikke er blevet citeret i "Vore Kirke
gårde", som de burde, de er mærket med årstal for den årgang de burde have
været med i og sideangivelsen er sat som -..
Fortegnelse over rubra og henvisninger
Anatomisk brug, se Begravelsesvæsen
Anordninger, se Love
Aske, se Begravelsesvæsen, Ligbrænding
Askeurne, se Urner, Ligbrænding
Attester
Bedemandsforretninger, se Begravelsesvæsen
Bedemandsvirksomhed
Befordringsgodtgørelse
Begravelse. Begravelsesvæsen, se også Grav
steder, Kirkegårde, Urner
Begravelsesattester, se Attester, Begravelses
væsen
Begravelsesforretning, se Kirkefunktionær
Begravelsesmyndighed, se Begravelsesvæsen
Begravelsesplads, se Kirkegårde
Bekendtgørelser, se Love
Belysning, se Kirker
Borgerlig begravelse, se Begravelsesvæsen,
Kirkefunktionærer
Brugsret, se Gravsteder
Børn
Cirkulærer, cirkulæreskrivelser m.m-, Anord
ninger m.m.
Dispostionsret, se Gravsteder
Diæter, se Honorarer og andre ydelser
Dobbeltume, se Urner

Dødsfald. Dødsanmeldelser. Dødsattester
Ekspropriation, se Kirkegårde
Ferie, Feriegodtgørelse, Fridage, Tjenestefrihed
Feriegodtgørelse, se Ferie
Flag, se Ligbrænding
Fornyelse, se Gravsteder
Fortæring, se Kirkelig kasser
Fredningsperiode, se Gravsteder
Frihedskæmpere, se Krigsgrave
Fridage, se Ferie
Good-will, se Kirkefunktionærer
Graver, se Kirkefunktionærer
Gravfæstebrev, se Begravelsesvæsen, Kirkegår
de
Gravsteder, se også Begravelsesvæsen, Kirke
gårde og Urner
Gravstedskartotek, se Begravelsesvæsen og
Kirkegårde
Gravstedsrestaurering, se Gravsteder
Gravstedsret, se Gravsteder
Gravstedstræer, se Gravsteder
Gravstedsvedligholdelseskapitaler, se Begravel
sesvæsen, Stiftsmidler
Gravsten, se Gravsteder
Havet, nedsænkning, se Urner
Hærværk, se Gravsteder
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Honorarer og andre ydelser. Se også Lønninger
m.m
Ikke-folkekirkemedlemmer, se Gravsteder
Ikke-selvejende kirkegård, se Kirkelige kasser
Indensognsboende, se Begravelsesvæsen
Indlemmelse, se Begravelsesvæsen
Islamisk menighed, se Begravelsesvæsen og
Trossamfund uden for folkekirken
Jordfæstelse, se Gravsteder
Jublæumsgratiale
Kirkebylærer, se Attester
Kirkefiinktionærer. Kirkeværger
Kirkegårde, se også Begravelsesvæsen, Grav
steder og Urner
Kirkegårdsassistent, se Kirkefunktionærer
Kirkegårdsbestyrelse, se Begravelsesvæsen,
Kommunalvæsen
Kirkegårdsforvaltning, se Begravelsesvæsen
Kirkegårdskonsulenter, se Konsulenter
Kirkegårdskontor, se Kirkegårde, Syn
Kirkegårdsledere, se Kirkefiinktionærer
Kirkegårdsmur, se Kirkegårde
Kirkegårdsregulering, se Gravsteder, Kirkegårde
Kirkegårdsudvalg, se Menighedsråd
Kirkegårdsvedtægt, se Begravelsesvæsen, Kirke
gårde
Kirkelige kasser. Kasserere
Kirker
Kirkernes omgivelser
Kirketiendeejer, se Kirkegårde
Kirkeværger, se Kirkefiinktionærer
Kisteplæner, se Kirkegårde
Kister, se Begravelsesvæsen, Ligbrænding
Kolumbarium, se Begravelsesvæsen
Kommunale kirkegårde, se Kirkegårde
Kommunalt tilskud, se Gravsteder
Kommunalvæsen
Konsulenter
Kontorholdsgodtgørelse, se Kirkeiunktionærer
Kremation, se Ligbrænding
Krematorier, se Begravelsesvæsen
Krigsgrave. Frihedskæmpergrave
Krigstid, se Begravelsesvæsen
Krigsveteraner, se Krigsgrave
Købt for stedse, se Gravsteder
Landsbygravere, se Kirkefiinktionærer
Legat, se Gravsteder
Lig, se Kirkefiinktionærer, Lønning m.m.
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Ligbrænding
Ligrester, se Kirkefiinktionærer
Ligtransport, se Begravelsesvæsen
Love, anordninger og bekendtgørelser
Læger, se Attester, Dødsattest
Lønning mm. Se også Honorarer og andre ydel
ser
Menighedsråd
Mindesten, se Gravsteder
Moms
Momsregistrerede virksomheder, se Moms
Nedlæggelse af kirkegård, se Kirkegårde
Omsætningsafgift, se også Moms
Orlov, se Ferie
Overdragelse, se Gravsteder
Plastickiste, -urne, se Begravelsesvæsen
Provster. Provstier. Provstiudvalg
Regulativbestemte arbejdsydelser, se Omsæt
ningsafgift
Reguleringsplan, se gravsteder
Renholdelse, se Gravsteder
Sarkofag, se Gravsteder
Skeletsamling, se Kirkegårde
Sløjfning, se Gravsteder
Snerydning, se Kirkefiinktionærer, Lønning,
m.m.
Sognedeling, se Kirkegårde
Sogneudskillelse, se Kirkegårde
Spredning af aske, se Ligbrænding
Stifter, Stiftsøvrigheder. Overtilsyn
Stiftsmidler. Stiftskasserere
Stilhed, se Begravelsesvæsen
Studietur, se Kirkelige kasser
Syn
Synsforretninger, se Syn
Takster, se Begravelsesvæsen, Kirkegårde
Trossamfund uden for folkekirken
Udensogns boende, se Begravelsesvæsen
Understøttelser
Urner
Valgmenigheder
Vedtægt, se Begravelsesvæsen
Vedligeholdelse, se Gravsteder
Vejanlæg
Vejplanlægning, se Kirkegårde
Vurdering af fast ejendom, se Kirkegårde
Ydelser, andre, se Honorarer

Attester

Cirk.skriv, om dødsattester. 25.1. 1975. VK:1979-..
Skriv, om opbevaring af begravelsesattester.
30.6. 1976. VK:1980-..
Skriv, om at det ikke kan anses for fyldestgø
rende underskrift på en dødsattest, at den ud
stedende læge forsyner attesten med sit stempel
samt sine initialer. 9.8.1976. VK:1980-..
Skriv, om at kirkebylærere og kirkeværger ikke
kan bemyndiges til at underskrive begravelses
attester. 28.12. 1976. VK: 1980-65
Hedc mands-virksomhed

Skriv, om at ministeriet ikke anser det for for
eneligt med en kordegns stilling, at hans ægte
fælle fra samme adresse som kordegnekontoret
udøver konsulentvirksomhed for en privat be
gravelsesforretning. 27.5.1977. VK:1983-63
Skriv, om brug af gengivelse af kirker i annon
cer om bedemandsforretninger. 16.6.1967. VK:
1974-35
Befordringsgodtgørelse

Skriv, om, at der ikke fremtidigt vil kunne ydes
præsterne i København og på Frederiksberg sær
skilt godtgørelse til befordring i forbindelse med
forrettelse af bisættelser og begravelser. 16.10.
1973. VK: 1978-62
Begravelse. Begravelsesvæsen.

Se også gravsteder, kirkegårde og urner.
Skriv, om hvad retten til et gravsted indeholder.
15.6.1967. VK: 1973-48
Skriv, hvorved kommuniceredes justitsministeri
ets skriv, angående omfanget af oplysninger i
udskrifter af de kommunalt administrerede be
gravelsesvæsener førte protokoller. 16.6. 1967.
VK: 1973-49
Skriv, om brug af gengivelser af kirker i annon
cer for bedemandsforretninger. 19.6. 1967.
VK: 1974-35
Skriv, om kirkegårdenes bestyrelse efter indlem
melse af en del af en sognekommune i en køb
stadskommune. 27.3 1968. VK:1974-41
Skriv, om mindstetykkelsen af jordlaget over
kister. 8.5. 1968. VK: 1974-43
Skriv, om ændret sammensætning af bestyrelsen
for begravelsesvæsenet i Esbjerg. 22.11. 1969.
VK: 1978-55
Cirkulærskriv. ang. anvendelse af kister og ur
ner, der helt eller delvis består af plasticmateri
ale.. 1.5. 1970. VK:1981-43
Skriv, om, hvorvidt enken efter en i et familie

gravsted begravet person havde ret til selv at
blive begravet i gravstedet. 1.3. 1971. VK:198155.
Skriv. ang. bestyrelsen af begravelsesvæsenet i
Esbjerg. 26.4. 1971. VK:1981-57.
Skriv, om hvorvidt der i et nærmere angivet til
fælde skulle erlægges betaling for gravkastning i
forbindelse med begravelse af en udensognsbo
ende. 27.9. 1971. VK: 1982-53
Skriv. ang. tilladelse til, at en urne blev opgra
vet, for at asken kunne anbringes i en dobbeltur
ne sammen med den senere afdøde ægtefælles
aske. 9.10. 1971. VK:1982-57.
Skriv, om at en kirke, der for det i kirkegårds
vedtægten fastsatte vederlag har påtaget sig ved
ligeholdelsen af et gravsted, er pligtig at sørge
for vedligeholdelsen i det i vedtægten bestemte
omfang, selv om vederlaget måtte vise sig util
strækkeligt til at dække udgifterne herved. 4.1.
1973. VK: 1977-35
Skriv, om hvilken fremgangsmåde en kirke
gårdsbestyrelse bør følge for at sikre sig, at der
til sløjfning af et gravsted er tilslutning ffa samt
lige dispositionsberettigede. 15.1. 1973. VK:
1977-35.
Skriv, om at en anmodning fra indehaveren af
gravstedsretten om gravstedets sløjfning - når
ikke andet er tilkendegivet - alene kan anses som
udtryk for ønske om ryddeliggørelse af gravste
det, og således ikke indebærer en opgivelse af
brugsretten. 21.1. 1973. VK:1977-37
Skriv, om at den i cirkulære af 25. august 1961
omhandlede særlige tilknytning til et sogn, hvor
afdødes forældre m.fl. er begravet, gælder uan
set om afdøde begraves i familiegravstedet eller
i et nyt gravsted. 31.1. 1973. VK: 1977-38
Skriv. ang. ændring af vedtægten for Odense
kommunale kirkegårdsforvaltning. 30.8. 1973.
VK: 1977-54
Skriv. ang. ændring af vedtægten for kirkegår
dene og begravelsesvæsenet i Esbjerg. 21.9.
1973. VK: 1977-54
Skriv, om, at der ikke fremtidigt vil kunne ydes
præsterne i København og på Frederiksberg
særskilt godtgørelse til befordring i forbindelse
med forrettelse af bisættelser og begravelser.
16.10.1973. VK: 1978-62
Skriv, om at en af menighedsråd vedtaget for
højelse af de i kirkegårdsvedtægten fastsatte tak
ster vedrørende begravelse ikke kan gøres gæl
dende over for en rekvirent med hensyn til ydel
se, der er præsteret inden takstforhøjelsen er
godkendt af stiftsøvrigheden. 13.12. 1974.
VK: 1978-64.
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Approbation på ny vedtægt for kirkegårdene og
begravelsesvæsenet i Gentofte kommune. 18.12.
1974. VK: 1978-64
Skriv, om bortfald af den Frederiksberg begra
velsesvæsen påhvilende pligt til at yde et årligt
bidrag til de frederiksbergske sognekirker. 12.2.
1975. VK: 1979-40
Skriv, om ophævelse af den Københavns kom
mune påhvilende pligt til at yde en årlig afgift til
fordeling blandt de forskellige københavnske kir
ker samt en årlig afgift til "Den fælles fond for
de københavnske kirker". 11.6.1975. VK:197942
Lov om begravelse og ligbrænding. 26.6.1975.
VK: 1979-45
Skriv, om overladelsen af et eller flere arealer
på de københavnske kirkegårde til brug som be
gravelsesplads for den islamiske menighed i Kø
benhavn. 4.8. 1975. VK:1979^8
Cirk. om begravelse og ligbrænding. 1.12.
1975. VK: 1979-51
Bkg. om begravelse og ligbrænding. 1.12. 1975.
VK: 1979-61
Skriv, om de nye bestemmelser om begravelse
og ligbrænding, herunder at kirkegårdsbestyrel
serne fremtidig ikke skal give meddelelse til
krematorierne om nedsættelse af urner på kirke
gårde. 1.12. 1975. VK: 1980-50
Skriv, om at det tilkommer afdødes nærmeste at
træffe bestemmelse om hans begravelse m.v.
10.12. 1975. 1980-51
Skriv, om kordegnes adgang til at underskrive
begravelsesattester. 22.12. 1975. VK:1980-51
Skriv, om at en kirketjener skal være til stede
ved og yde bistand ved hensættelse af kister i
kirken eller dens kapel, og at han ikke kan mod
tage særskilt vederlag herfor. 16.1. 1976. VK:1980-52
Skriv, om spredning over havet af asken efter et
barn, der var død i en alder af 3 måneder. 6.2.
1976. VK: 1980-53
Skriv, om valg af medlemmer til bestyrelsen for
Frederiksberg begravelsesvæsen. 4.3. 1976.
VK: 1980-54
Skriv, om at den præst, der skal medvirke ved
en begravelse, normalt ikke kan modsætte sig de
pårørendes valg af begravelsessalmer, når disse
er valgt af den autoriserede salmebog. 1.6.
1976. VK: 1980-57
Skriv, om at de under sognepræstens fridage
m.v. fungerende præster ikke kan overlade det
til kordegnen at fungere som begravelsesmyndig
hed, dersom sognepræsten ikke i forvejen har
meddelt kordegnen bemyndigelse dertil. 10.6.
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1976. VK: 1980-57
Skriv, angående en ordning, hvorved der forbe
holdes beboerne i et fra A til B sogn overført
område ret til begravelse på A kirkegård som
indensognsboende. 17.6. 1976. VK: 1980-58
Skriv, om beregning af aflønning til en ringer og
graver, der har opnået tilladelse til for egen
regning at påtage sig vedligeholdelsesopgaver
vedrørende gravsteder. 19.6. 1976. VK: 1980-58
Skriv, om etableringsfrihed inden for EF med
hensyn til udøvelse af virksomhed som selvstæn
dig eller som lønmodtager indenfor begravelses
væsenet og vedligeholdelse af kirkegårde. 18.8.
1976. VK:1980-61
Skriv, hvorved der tillægges førstepræsten ved
De gamles By og Nørre Hospital i Skt. Johannes
sogn i København beføjelse som begravelses
myndighed. 13.10.1976. VK: 1980-62
Skriv, om anskaffelse af et gravstedskartotek til
et kirkegårdskontor. 19.12. 1976. VK:1980-64
Skriv, om at kirkebylærere og kirkeværger ikke
kan bemyndiges til at underskrive begravelses
attester. 28.12 1976. VK: 1980-65
Indenrigsministeriets bekendtgørelse om trans
port aflig til eller fra udlandet. 7.3. 1977. VK:1980-66
Sundhedsstyrelsens cirkulære om transport af lig
til eller fra udlandet. 10.3. 1977. VK: 1980-67,
1983-67
Skriv, om at der ikke er fastsat generelle regler
for drift og udsmykning af kolumbarier, og at
det derfor er overladt til kirkegårdsbestyrelsen at
fastsætte vilkårene for brugen af umepladseme i
et kolumbarium. 18.3. 1977. VK:1980-69,
1983-56.
Skriv, om at det, når en gravstedsbruger har
fraskrevet sig retten til et gravsted, tilkommer
kirkegårdsbestyrelsen at træffe bestemmelse om,
i hvilken tilstand gravstedet skal henligge indtil
fredningstidens udløb, herunder også at indgå af
tale med trediemand om gravstedets renholdelse.
21.3. 1977. VK: 1980-70, 1983-56
Skriv, om at borgerlig begravelse i intet tilfælde
må finde sted, forinden der er truffet afgørelse
om, hvorvidt en præst skal medvirke eller ej.
4.5.1977. VK:1981-62, 1983-63
Skriv, om betaling for udlæggelse af et gravsted
for en i 1977 afdød person, der var opvokset og
konfirmeret i sognet, men ikke siden 1967 havde
haft bopæl der. 15.9. 1977. VK: 1981-62,198363
Skriv, om at det er kirkens - og dermed kirketje
nerens - ansvar, at en kiste, der er afleveret i
kirkens varetægt, bringes til det sted, hvor be-

gravelseshandlingen skal foregå. 5.12. 1977.
VK: 1984-72
Skriv, om brugsretten til et gravsted. 6.1. 1978.
VK:1984-72
Skriv, om, hvorledes der skal forholdes, når af
døde folkekirkemedlemmer ønskes borgerligt be
gravet, samt når en afdød har skænket sit lege
me til anatomisk brug. 14.4. 1978. VK:1984-74
Skriv. ang. spørgsmål om fastsættelse af regler
om, hvem der efter en persons død har krav på
at få gravsted udlagt m.v. 26.4. 1978. VK:198475.
Skriv, om, hvorvidt en præst havde været be
rettiget til at afslå at give afdødes fraseparerede
ægtefælle oplysning om dagen og tidspunktet for
begravelsen under henvisning til, at begravelsen
skulle foregå i stilhed. 18.5. 1978. VK:1984-78
Skriv, om, hvorvidt et begravelsesvæsen under
påberåbelse af aftalelovens § 36 var berettiget til
at reducere sin ydelse i henhold til en tidligere
indgået aftale om vedligeholdelse af et gravsted.
23.6. 1978. VK: 1984-80
Cirk. om tilførsel af folkekirkens ministerial
bøger om begravelser. 15.11. 1978. VK: 1985-65
Skriv, om, hvorvidt det i en kirkegårdsvedtægt
kunne bestemmes, at gravkastning udføres ve
derlagsfrit for medlemmer af folkekirken, der
var bosat i eller havde nær tilknytning til ved
kommende sogn. 10.1. 1979. VK:1985-66
Cirk.skriv, om videreførelsen af den kirkelige
administration m.v. i krigstid. 4.4. 1979. VK:
1985-68
Skriv, om, hvorvidt en enke kunne kræve sin
afdøde mands urne nedsat i et umegravsted imod
en af hendes søskendes indsigelse. 7.5. 1979.
VK:1985-68
Skriv, om, hvorledes begravelsesmyndigheden
bør forholde sig, når en af en læge udstedt døds
attest ikke er behørigt underskrevet. 16.5. 1979.
VK: 1985-69
Skriv, om, hvorvidt en organist havde pligt til at
medvirke ved borgerlige begravelser i et kirke
gårdskapel. 19.10. 1979. VK:1985-..
Skriv. ang. afslag på et andragende om flytning
af en urne, der tidligere havde været flyttet.
27.7.1979. VK: 1985-69
Skriv. ang. kirketjeneres forpligtelser ved be
gravelseshandlinger i folkekirkens kirker. 28.12.
1979. VK:1985-..
Skriv, om hvorvidt bestemmelsen i Danske Lov
2-22-36 om vederlagsfri begravelse for præster
og kirkeværger, der dør medens de er i embede,
fremdeles er gældende. 22.7. 1979. VK:1986-67
Skriv, om, hvilken præst det påhviler at med

virke ved begravelse på en kirkegård af en ikke
i sognet hjemmehørende person. 26.11. 1979.
VK:1986-70
Skriv, om, hvorvidt en urne i et nærmere angi
vet tilfælde kunne tillades nedsat på en privat
ejendom. 6.11. 1979. VK: 1985-71
Skriv, om, hvorvidt det kunne tillades, at en as
keurne midlertidigt blev anbragt i den efterleven
de ægtefælles hjem. 27.3. 1980. VK: 1985-72
Skriv. vedr. et andragende om tilladelse til, at
en urne blev anbragt i et privat hjem. 1.7. 1980.
VK: 1986-67
Skriv, om en kordegns og en organists medvir
ken ved en af en præst i pinsemenigheden forrettet begravelseshøjtidelighed i et kirkegårdskapel.
18.9. 1981. VK: 1987-60
Cirk.skriv, om, at der ikke er hjemmel til at
tillade begravelse af dyr på kirkegårdene. 24.11.
1981. VK: 1987-63
Børn

Skriv, om spredning over havet af asken efter
barn, der var død i en alder af 3 måneder. 5.2.
1976. VK: 1982-53
Cirkulærer, cirkulærskrivelser m.m .

Cirk.skriv, angående almindelig omsætningsaf
gift. 25.5. 1967. VK: 1973-47
Cirkulærskriv. angående anvendelse af kister og
urner, derhelt eller delvis består af plasticmateri
ale. 1.5. 1970. VK: 1981-43
Cirkulære om ændringer i den kirkelige lovgiv
ning. 15.7. 1970.VK:1981-44
Cirkulæreskriv. ang. løn- og ansættelsesvilkår
for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter.
11.2. 1972. VK: 1982-57
Cirkulærskriv. ang. fastsættelse af boligbidrag
for boliger, der stilles til rådighed for kirke- og
kirkegårdsfunktionærer i tjenestemandsstillinger
eller med tjenestemandslignende lønning. 15.2.
1972. VK: 1982-61
Cirk. om ny lov om valgmenigheder. 21.6.1972.
VK:1982-63
Cirk. om eflerindtægt til enker efter kirke- og
kirkegårdsfunktionærer, der var ansat i folkekir
ken med tjenestemandslignende løn. 26.4. 1973.
VK: 1977-39
Cirk. om graveres ansættelse og aflønning. 20.6.
1973. VK: 1977-41
Cirk.skriv. ang. aflønning af kirkegårdsledere og
kirkegårdsassistenter. 10.7.1973. VK:1977-48
Cirk.skriv. ang. graveres ansættelse og afløn
ning. 11.7. 1973. VK: 1977-49
Cirk.skriv. om etablering af en kirkegårdskon-
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sulentordning. 31.7. 1973. VK: 1977-52
Cirk.skriv. ang. overenskomster mellem menig
hedsrådene og Dansk Arbejdsmands- og Special
arbejderforbund vedr. kirkegårdsarbejdere og
kirkegårdsgartnere. 21.9. 1973. VK:1977-55
Cirk.skriv. ang. omdannelse af stillinger som
kirketjener, kirkegårdsassistent, kirkegårdsleder
og organist til tjenestemandsstillinger. 1.10.
1973. VK: 1977-60
Cirk. om ansættelse i tjenestemandsstillinger
som kirke- og kirkegårdsfunktionærer og om af
skedigelse af sådanne tjenestemænd. 1.10. 1973.
VK: 1977-55
Cirk. om opsigelsesvarsler m.m. for kirke- og
kirkegårdsfunktionærer, der aflønnes med tjene
stemandslignende løn. 23.11. 1973. VK: 1977-63
Cirk. om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og
kirkegårdsfunktionærer. 20.12. 1974. VK:197864
Cirk. om ændring af cirkulære nr. 136 af 20.
juni 1973 om graveres ansættelse og aflønning
m.v. 26.4. 1974. VK: 1978-56
Cirk. om kontorholdsgodtgørelse til kordegne og
kirkegårdsledere, der er ansat som tjenestemænd
eller med tjenestemandslignende løn. 30.5.1974.
VK: 1978-57
Cirk.skriv, om dødsattester. 27.1. 1975. VK:1977-..
Cirk. om begravelse og ligbrænding. 1.12.1975.
VK: 1979-51
Cirk. om udførelse af ligbrænding. 1.12. 1975.
VK: 1979-60
Cirk. om ændring af cirkulære af 1. oktober
1973 om ansættelse i tjenestemandsstillinger som
kirke- og kirkegårdsfunktionær og om afskedi
gelse af sådanne (helbredsbedømmelse). 19.2.
1976. VK: 1980-53
Cirkulæreskriv, om dødsattester. 24.3.1977.
VK: 1983-51
Cirkulæreskrivelse vedrørende affattelse af op
slag af ledige kirkefunktionærstillinger. 1.4.
1977. VK: 1983-55
Cirkulæreskrivelse om kirkebetjeningens løn- og
ansættelsesvilkår m.v. 22.4.1977. VK:1983-60
Cirk. om brugsret til gravsteder.5.8.1977. VK:1984- 61
Cirk. om anmeldelse af fødsler og dødsfald.
1.12. 1977. VK: 1984-64
Cirk.skriv, om videreførelse af den kirkelige
administration m.v. i krigstid. 4.4. 1979. VK:1985- 68.
Cirk.skriv, om vejplanlægning i forhold til kir
ker og kirkegårde. 2.2. 1981 VK:1986-72
Cirk. om beregning af beskæftigelsesgraden for
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gravere m.v. 18.3. 1981. VK:1986-..
Cirk. om (udfærdigelse) af regulativ for de ved
kirker og kirkegårde ansatte. 15.9. 1981. VK:
1987-58
Cirk.skriv, om, at der ikke er hjemmel til at
tillade begravelse af dyr på kirkegårdene. 25.11.
1981. VK:1987-63
Dødsfald. Dødsanmcldelscr. Dødsattester.

Skriv, om, hvem det påhviler at tilvejebringe de
til registrering af anmeldelser om dødsfald for
nødne bevisligheder 14.12. 1967. VK: 1974-39
Skriv, om bistand til tilvejebringelse af oplys
ninger om personnummer i tilfælde, hvor dette
ikke fremgår af dødsattesten. 24.1. 1973. VK:1977-36
Cirk.skriv. om dødsattester. 27.1. 1975. VK:1977-..
Cirkulærskriv. om dødsattester. 24.3. 1977.
VK: 1980-70, 1983-57
Kirkeministeriets meddelelse angående ændret
registrering af fødsler og dødsfald. 1.12. 1977.
VK: 1984-66
Cirk. om anmeldelse af fødsler og dødsfald.
1.12. 1977. VK: 1984-66
Skriv, om anmeldelse af dødsfald blandt beboere
i "De gamles By", "Nørre Hospital” og "Sund
holm”. 1.12. 1977. VK:1984-71
Skriv, om anmeldelse af dødsfald blandt patien
ter på Set. Hans hospital i Skt. Jørgensbjerg
sogn i Roskilde. 1.12. 1977. VK: 1984-71
Skriv, om, hvorledes begravelsesmyndigheden
bør forholde sig, når en af en læge udstedt døds
attest ikke er behørigt underskrevet. 16.5. 1979.
VK: 1985-69
Ferie. Feriegodtgørelse. Fridage. Orlov.

Skriv, om kirkefunktionærers mistede fridage.
20.6. 1977. VK: 1981-63 , 1983-64
Foreningen for Kirkegårdskultur

Skriv, om, at kontingent til Foreningen for Kir
kegårdskultur kan afholdes som en provstiud
valgsudgift. 5.10. 1981. VK:1987-62
Gravsteder,

se også begravelsesvæsen.
Skriv, om hvad retten til et gravsted indeholder.
15.6. 1967. VK: 1973-48
Skriv, angående erlæggelse af omsætningsafgift
i tilfælde, hvor vedligeholdelsen af et gravsted
påhviler et legat eller en stiftelse. 30.6. 1967.
VK: 1973-48-1974-34
Skriv, om at en kirkegårdsbestyrelse er pligtig at

påtage sig alm. renholdelse af gravsteder på kir
kegården, når generel bestemmelse herom er
optaget i kirkegårdsvedtægten. 28.7.1967. VK:1974-34
Skriv, angående en gravers aftaler med grav
stedsejere om vedligeholdelse af de pågældendes
gravsteder mod indbetaling af beløb én gang for
alle på gravstedsejemes sparekassekonti. 2.8.
1967. VK: 1974-35
Skriv, angående beregning af omsætningsafgift
af vederlag for vedligeholdelse af gravsteder.
12.9. 1967. VK: 1974-35
Skriv, om at det ikke kan pålægges et menig
hedsråd at lade kirken overtage vedligeholdelsen
af gravsteder for længere tidsrum, end brugs
retten til disse kan erhverves i henhold til kirke
gårdsvedtægten. 30.10. 1967. VK: 1974-37
Skriv, om, at der i en fundats for et legat til
vedligeholdelsen af et gravsted m.v. ikke kan
optages en bestemmelse om, at et nærmere an
givet fond påtager sig at bidrage til gravstedets
vedligeholdelse. 23.11. 1967. VK:1974-38
Skriv. ang. de her i landet gældende regler om
brugsret til gravsteder. 24.11. 1967 VK:1974-..
Skriv. ang. en uberettiget fjernelse af en grav
sten fra et gravsted. 28.11 1967. VK:1974-38
Skriv, om en af en kirkegårdsbestyrelse uden
gravstedsejerens samtykke foretagen restaurering
af et gravsted. 17.1. 1968. VK:1974-39
Skriv, om, at bestyrelsen for en kirkegård ikke
kan nægte at påtage sig vedligeholdelse af et
gravsted, når generel bestemmelse herom inde
holdes i kirkegårdsvedtægten. 27.1. 1968. VK:1974-40
Skriv, om, at en kirkegårdsbestyrelse må være
berettiget til at nægte, at der på et gravsted
opstilles en mindesten, eller at en forhåndenvær
ende gravsten forsynes med en inskription, der
giver indtryk af, at en andetsteds begravet per
son er begravet i gravstedet. 9.2. 1968. VK:1974-40
Skriv, om at en kommunesammenlægning ikke
får indflydelse på, om en person må betragtes
som indensogns eller udensognsboende, når
kommunesammenlægningen ikke har medført
ændringer i den kirkelige inddeling. 3.4. 1968.
VK:1974-..
Skriv, om at et menighedsråd ikke kan kræve et
til vedligeholdelse af et gravsted een gang for
alle erlagt vederlag forhøjet i vedligeholdelses
perioden. 13.5. 1968. VK:1974-44
Skriv, om at N.N’s enke som den nærmeste på
rørende alene har dispositionsret over hans grav
sted, uanset at gravfæstebrev i sin tid var udstedt

til afdodes fader. 28.5. 1968. VK:1974-44
Skriv, om, at en kirkegårdsbestyrelse, når der
foreligger godkendte takstbestemmelser, ikke
kan vægre sig ved at overtage vedligeholdelsen
af enkelte gravsteder. 19.7 1968. VK:1975-44
Skriv, om, at det ikke kan godkendes, at grav
stedsvedligeholdelseskapitaler ikke indbetales til
stiftsmidleme, men i stedet indsættes i en lokal
sparekasse. 22.7. 1968. VK: 1975-44
Skriv, om, at den omstændighed, at en af de
dispositionsberettigede til et gravsted fornyer
brugsretten til gravstedet, ikke i sig selv ude
lukker de øvrige dispositionsberettigede fra deres
medbestemmelsesret. 2.8.1968. VK:1975-46
Skriv. ang. hensættelse af en sarkofag i kirkens
kapelsal. 6.8. 1968. VK: 1975-46
Skriv, om, at ministeriet ikke kan anse det for
utilstedeligt, at der på en gravsten anføres, med
hvem afdøde var gift, uanset at afdødes ægtefæl
le er bisat andetsteds, under forudsætning af, at
inskriptionen udformes således, at den ikke er
egnet til at fremkalde indtryk af, at begge ægte
fæller er begravet i gravstedet. 23.8. 1968.
VK: 1975-47
Skriv, om, at taksterne vedr. fornyelse af grav
steder m.v. i en af et menighedsråd vedtaget kir
kegårdsvedtægt først er gældende fra det tids
punkt, da vedtægten approberes af stiftsøvrig
heden. 17.10. 1968. VK: 1975-47
Skriv, om et gravsted, der ifølge kirkegårdspro
tokollen var "købt for stedse". 19.11. 1969.
VK: 1974-54
Skriv, om, at et menighedsråd ikke havde været
berettiget til at afslå et andragende om fornyelse
af et bamegravsted. 22.5. 1970. VK:1981-43
Skriv. ang. dispositionsretten til et gravsted, til
hvilket flere søskende havde brugsret i fælles
skab. 31.8.1970. VK:1981-51
Skriv. ang. fastsættelse af vederlaget for en
kirkes overtagelse af vedligeholdelse af et grav
sted for en nærmere angivet periode. 2.11.
1970. VK: 1981-52
Skriv. ang. betaling for vedligeholdelse af et
gravsted i et tilfælde, hvor graveren havde på
taget sig dette. 11.11. 1970. VK:1981-53
Skriv. ang. et tilfælde, hvor en af de til et grav
sted dispositionsberettigede havde nedsat en urne
i gravstedet uden de andre dispositionsberettigedes tilslutning. 2.3. 1971. VK:1981-56
Skriv, om, hvorvidt en kirkegårdsbestyrelse
havde været berettiget til imod en gravstedsejers
ønske at overdrage gravstedet til et andet famili
emedlem, efter at fredningstiden var udløbet.
7.4. 1971. VK:1981-56
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Skriv, om, hvorvidt en til et gravsted med-dispositionsberettiget kunne få sit navn indført i
kirkegårdsprotokollen. 21.5. 1971. VK:1981-57
Skiv. om, hvorvidt en kant af dobbelte cement
fliser omkring et gravsted kunne forlanges fjer
net. 28.5. 1971. VK:1981-58
Skiv. ang. en klage over, at et menighedsråd
havde sløjfet et gravsted, uden at klageren for
inden havde modtaget meddelelse herom. 18.1.
1971. VK:1981-54
Skriv, om hvorvidt enken efter en i et familie
gravsted begravet person havde ret til selv at
blive begravet i gravstedet. 1.3.1971. VK:198155
Skriv. vedr. en af et menighedsråd indgået aftale
om vedligeholdelsen af nogle gravsteder, så læn
ge disse var eller måtte blive fornyet. 21.10
1971. VK: 1982-56
Skriv, om, hvorvidt et menighedsråd kunne
fritages for den i vedligeholdelseslovens § 25,
stk. 6 foreskrevne pligt til at oplægge visse
gravstedskapitaler. 1.12. 1971. VK:1982-57
Skriv, om at en kirke, der for det i kirkegårds
vedtægten fastsatte vederlag har påtaget sig
vedligeholdelsen af et gravsted, er pligtig at
sørge for vedligeholdelsen i det i vedtægten
bestemte omfang, selv om vederlaget måtte vise
sig utilstrækkeligt til at dække udgifterne her
ved. 4.1. 1973. VK:1977-35
Skriv, om hvilken fremgangsmåde en kirke
gårdsbestyrelse bør følge for at sikre sig, at der
til sløjfning af et gravsted er tilslutning fra samt
lige dispositionsberettigede. 15.1. 1973. VK:1977-35
Skriv, om at en anmodning fra indehaveren af
gravstedsretten om gravstedets sløjfning - når
ikke andet er tilkendegivet - alene kan anses som
udtryk for ønske om ryddeliggørelse af grav
stedet, og således ikke indebærer en opgivelse af
brugsretten. 26.1. 1973. VK:1977-37
Skriv, om at den i cirkulære af 25. august 1961
omhandlede særlige tilknytning til et sogn, hvor
afdødes forældre m.fl. er begravet, gælder,
uanset om afdøde begraves i familiegravstedet
eller i et nyt gravsted. 31.1. 1973. VK: 1977-38
Skriv, om de dispositionsberettigedes ret til at
træffe bestemmelse om bisættelse i et familie
gravsted. 28.5. 1973. VK: 1977-40
Skriv. ang. en i A. kirkes kirkegårdsvedtægt
indeholdt konkurrenceklausul vedr. gravsteds
vedligeholdelse. 9.7.1973. VK: 1977-47
Skriv, om, at det falder uden for kirkeministeri
ets forretningsområde at tage stilling til straf- og
erstatningsansvar i anledning af et påstået hær
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værk på et gravsted. 15.8. 1973. VK: 1977-53
Skriv, om, at tilladelse, til at en gift person be
graves i et familiegravsted normalt indbefatter
tilladelse til, at også dennes efterlevende ægte
fælle begraves i samme gravsted. 28.8. 1973.
VK: 1977-53
Skriv, om, at en kirkegårdsbestyrelse er frit stil
let med hensyn til, hvem brugsretten til et hjem
faldet gravsted skal overlades til. 14.9. 1973.
VK:1977-54
Skriv. ang. en strid om inskription på en grav
sten. 12.10. 1973. VK: 1977-62
Skriv. ang. et tilfælde, hvor en kirkegårdsbe
styrelse uden hjemmel havde ladet foretage fæld
ning af træer på to gravsteder. 21.11 1973.
VK: 1977-62
Skriv, om, at et menighedsråd var uberettiget til
at vedtage, at gravstedsvedligeholdelseskapitaler
ikke indbetales blandt stiftsmidleme. 26.3. 1974.
VK: 1978-56
Skriv, om, at der intet er til hinder for, at et
kommunalt tilskud til en kirkegårds vedligehol
delse og drift tages i betragtning ved fastsættelse
af takster for ikke-folkekirkemedlemmers er
hvervelse af gravsteder, samt om valgmenighedsmedlemmers betaling for erhvervelse af
gravsteder. 29.4. 1974. VK:1978-57
Skriv, om at der, når der er tillagt en kirkevær
ge honorar, ikke kan tillægges ham diæter for
deltagelse i synsforretninger over kirke og kirke
gård. 20.6. 1974. VK: 1978-60
Skriv, om, at der ikke med henvisning til en af
provstiudvalget approberet reguleringsplan for
en kirkegård kan gøres nogen indskrænkning i
gravstedsbrugerens ret til inden for den løbende
fredningsperiode at lade ny jordfæstelse foretage
i gravstedet. 8.7. 1974. VK:1978-60
Skriv, om et tilfælde hvor et begravelsesvæsen,
efter at afdødes ægtefælle ved fredningstidens
udløb havde opgivet brugsretten til et gravsted,
havde overdraget brugsretten til afdødes moder.
18.3. 1975.VK:1979-40
Skriv, om, at en kirke ikke kunne unddrage sig
en i 1878 gyldigt påtaget forpligtelse til for
stedse at vedligeholde et gravsted. 2.5. 1975.
VK: 1979-41
Skriv, om tilfælde hvor en person uden samtyk
ke fra sine søskende havde fjernet forældrenes
gravsten fra familiegravstedet m.v. 13.6.1975.
VK: 1979-43
Skriv, om dispositionsretten til et gravsted.
18.6. 1975. VK: 1979-43
Skriv, om lønfastsættelse for en graver, hvem
det er tilladt for egen regning at slutte aftale

med gravstedsejere om vedligeholdelse af grav
steder. 18.6. 1975. VK: 1979-44
Skriv, om, at meddispositionsretten til et grav
sted ikke overgår til efterlevende ægtefælle. 20.6
1975. VK: 1979-44
Skriv, om, at en efterlevende ægtefælle har ret
til at blive begravet i samme gravsted som sin
ægtefælle, såfremt der ikke er taget forbehold
herimod. 4.8. 1975. VK: 1979-48
Skriv, om, at der kræves enighed mellem de
dispositionsberettigede om væsentlige dispositio
ner over et gravsted, herunder anbringelse af
gravsten. 22.1. 1976. VK:1980-52
Skriv, om et tilfælde, hvor en graver havde
indgået aftale om vedligeholdelse af gravsteder
mod at oppebære renter af kapitaler, indsat på
sparekassekonti. 22.3. 1976. VK:1980-56
Skriv, om overdragelse af brugsretten til et
gravsted, der var begæret sløjfet. 7.5. 1976.
VK: 1980-56
Skriv, om beretning af aflønning til en ringer og
graver, der har opnået tilladelse til for egen
regning at påtage sig vedligeholdelsesopgaver
vedrørende gravsteder. 19.6.1976. VK:1980-58
Skriv, om et tilfælde, hvor et gravfæstebrev var
udstedt til en person, der ikke havde brugsret til
gravstedet. 2.8.1976 VK: 1980-60
Skriv, om at der, når dispositionsretten til et
gravsted tilkommer flere i forening, kræves
enighed mellem de pågældende om væsentlige
dispositioner over gravstedet, herunder især om
foretagelse af begravelse i dette. 12.10. 1976.
VK: 1980-62
Skriv, om et tilfælde, hvor et kirkegårdskontor
måtte være berettiget til at nægte at give oplys
ning om et gravsteds beliggenhed. 11.11. 1976.
VK: 1980-63
Skriv, om at en inskription på en gravsten ikke
er omfattet af bestemmelserne om navnebeskyt
telse i personnavnelovens § 17. 18.11. 1976.
VK: 1980-64
Skriv, om anskaffelse af et gravstedskartotek til
et kirkegårdskontor. 19.11. 1976. VK:1980-64
Skriv, om at en gravstedsbruger, hvis gravsted
ved en fejltagelse var blevet sløjfet, men derefter
retableret ved kirkegårdens foranstaltning, ikke,
herudover kunne rejse økonomiske krav over for
kirkegården. 17.12. 1976. VK: 1980-..
Skriv, at der ikke er fastsat generelle regler for
drift og udsmykning af kolumbarier, og at det
derfor er overladt til kirkegårdsbestyrelsen at
fastsætte vilkårene for brugen af umepladseme i
et kolumbarium. 18.3. 1977. VK:1983-56
Skriv, om, at det, når en gravstedsbruger har

fraskrevet sig retten til et gravsted, tilkommer
kirkegårdsbestyrelsen at træffe bestemmelse om,
i hvilken tilstand gravstedet skal henligge, indtil
fredningstidens udløb, herunder også at indgå
aftale med trediemand om gravstedets renholdel
se. 21.3.1977. VK: 1983-56
Skriv, om fastsættelse af takster i en kirkegårds
vedtægt vedr. erhvervelse af gravsteder. 21.4.
1977. VK: 1981-59, 1983-60
Cirk. om brugsret til gravsteder. 5.8. 1977.
VK: 1864-61
Skriv, om betaling for udlæggelse af et gravsted
for en i 1977 afdød person, der var opvokset og
konfirmeret i sognet, men ikke siden 1967 havde
haft bopæl der. 15.9. 1977. VK:1984-63
Skriv, om brugsretten til et gravsted.6.1. 1978.
VK:1984-72
Skriv, om godkendelse af indretning af et ko
lumbarium. 16.2. 1978. VK:1984-73
Skriv, om, hvorledes der skal forholdes, når
afdøde folkekirkemedlemmer ønskes borgerligt
begravet, samt når en afdød har skænket sit
legeme til anatomisk brug. 14.4 1978. VK:198474
Skriv. ang. spørgsmål om fastsættelse af regler
om, hvem der efter en persons død har krav på
at få gravsted udlagt m.v. 26.4. 1978. VK:198475
Skriv, om overførelse af brugsretten til et grav
sted ved arv. 8.5. 1978. VK:1984-78
Skriv, om, hvorvidt et begravelsesvæsen under
påberåbelse af aftalelovens § 36 var berettiget til
at reducere sin ydelse i henhold til en tidligere
indgået aftale om vedligeholdelse af et gravsted.
23.6. 1978. VK: 1984-80
Skriv, om, i hvilken omfang indehaveren af
brugsretten til et gravsted, som ønskedes ind
draget af hensyn til en kirkegårdsregulering,
havde adgang til at foretage begravelser i grav
stedet. 9.3. 1979. VK: 1985-67
Skriv, om, hvem der havde brugsretten til et
gravsted i et tilfælde, hvor en af de i gravstedet
begravede efterlod sig en fraskilt hustru af første
ægteskab og en datter af andet ægteskab. 30.3.
1979. VK: 1985-67
Skriv, om, hvorvidt en enke kunne kræve sin
afdøde mands urne nedsat i et urnegravsted imod
en af hendes søskendes indsigelse. 7.5. 1979.
VK: 1985-68
Skriv, om, hvorvidt et menighedsråd vedbliven
de kunne være forpligtet til at vedligeholde et
gravsted, uanset det åbenbare misforhold der var
mellem den i sin tid indbetalte vedligeholdelses
kapital og kirkens nuværende udgifter til grav-
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stedets vedligeholdelse. 20.9. 1979. VK:1985-70
Skriv, om, hvorvidt der i forbindelse med sløjf
ning af et gravsted kan afkræves brugeren af
gravstedet betaling for de dermed forbundne
udgifter. 29.10. 1980. VK: 1986-69
Skriv, om hvorvidt en fraskilt hustru, der efter
skilsmissen havde antaget sit pigenavn, kunne
lade foretage tilsvarende rettelse af ægtefæller
nes datters familienavn på dennes gravsten.
24.11. 1980. VK: 1986-70
Skriv, om at da der ikke mellem de brugsbe
rettigede havde været enighed om fornyelse af
brugsretten til et gravsted, var dette ved brugs
tidens udløb hjemfaldet til kirkegården. 13.1.
1981. VK: 1986-71
Skriv. om, at det tilkommer kirkegårdsbestyrel
sen at bestemme, til hvem hjemfaldne gravsteder
skal bortfæstes. 9.7. 1981. VK:1987-57
Skriv, om deling af et gravsted. 21.8. 1981.
VK: 1987-57
Skriv, om flytning af urner fra fællesgrave.
27.8. 1981. VK: 1987-58
Skriv, om anvendelse af symboler af ikke-kristen karakter på mindesmærker på en folkekirke
lig kirkegård. 2.10. 1981. VK:1987-60
Skriv, om, hvorvidt en på en gravsten anbragt
indskrift: ”Du blev offer for et menneskes hen
synsløse kørsel" kunne anses for passende. 23.11. 1981. VK: 1987-63
Skriv, om nedlæggelse af nogle gravsteder, der
ifølge kirkegårdsprotokollen var erhvervet for
bestandigt. 11.12. 1981. VK:1987-63
Honorarer og andre ydelser

Skriv, om, at der, når der er tillagt en kirkevær
ge honorar, ikke kan tillægges ham diæter for
deltagelse i synsforretninger over kirke og kirke
gårde. 20.6. 1974. VK: 1978-60
Jubilæumsgratiale

Skriv, om hvorvidt der kan ydes jubilæumsgrati
ale til en kirkegårdsgartner, der er aflønnet med
ugeløn. 19.5. 1967. VK:1973-46
Kirkefunktionærer

Skriv. om hvorvidt der kan ydes jubilæumsgrati
ale til en kirkegårdsgartner, der er aflønnet med
ugeløn. 19.5. 1967. VK:1973-46
Skriv, kirkegårdsgravers registreringspligt i
henhold til lov om alm. omsætningsafgift og om,
at der ikke skal svares omsætningsafgift af kir
kebetjentes regulativbestemte arbejdsydelser.
25.8. 1987. VK: 1974-35
Skriv, om menighedsrådenes indstilling om
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klassificering af kirkefunktionærstillinger efter
det folketinget forelagte lovforslag. 4.6. 1969.
VK: 1978-51
Skriv. ang. betaling for vedligeholdelse af et
gravsted i et tilfælde, hvor graveren havde på
taget sig dette. 11.11. 1969. VK:1981-53
Skriv. ang. ydelse af understøttelse til ikke-fastansatte kirkefunktionærer. 18.1. 1971. VK:198154
Cirkulæreskriv. ang. løn- og ansættelsesvilkår
for kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter.
11.2.1972. VK: 1982-57
Cirkulærskriv. ang. fastsættelse af boligbidrag
for boliger, der stilles til rådighed for kirke- og
kirkegårdsfunktionærer i tjenestemandsstillinger
eller med tjenestemandslignende lønning. 15.2.
1972. VK: 1982-61
Cirk. om efterindtægt til enker efter kirke- og
kirkegårdsfunktionærer, der var ansat i folkekir
ken med tjenestemandslignende løn. 26.4. 1973.
VK: 1977-39
Cirk. om graveres ansættelse og aflønning. 20.6.
1973. VK: 1977-41
Cirk.skriv. ang. aflønning af kirkegårdsledere og
kirkegårdsassistenter. 10.6. 1973. VK:1977-48
Cirk.skriv. ang. graveres ansættelse og afløn
ning. 11.7. 1973. VK: 1977-49
Cirk.skriv. ang. overenskomster mellem menig
hedsrådene og Dansk Arbejdsmands- og Special
arbejderforbund vedr. kirkegårdsarbejdere og
kirkegårdsgartnere. 21.9. 1973. VK:1977-55
Cirk.skriv. ang. omdannelse af stillinger som
kirketjener, kirkegårdsassistent, kirkegårdsleder
og organist til tjenestemandsstillinger. 1.10
1973. VK: 1977-60
Cirk. om ansættelse i tjenestemandsstillinger
som kirke- og kirkegårdsfimktionærer og om af
skedigelse af sådanne tjenestemænd. 1.10. 1973.
VK: 1977-55
Skriv, angående graveres lønningsforhold. 13.11
1973. VK: 1978-62
Cirk. om opsigelsesvarsler m.m. for kirke- og
kirkegårdsfunktionærer, der aflønnes med tjene
stemandslignende løn. 23.11. 1973. VK: 1977-63
Cirk. om ændring af cirkulære nr. 136 af 20.
juni 1973 om graveres ansættelse og aflønning
m.v. 26.4. 1974. VK: 1978-56
Cirk. om kontorholdsgodtgørelse til kordegne og
kirkegårdsledere, der er ansat som tjenestemænd
eller med tjenestemandslignende løn. 30.5.
1974. VK:1978-57
Skriv, om, at der, når der er tillagt en kirkevær
ge honorar, ikke kan tillægges ham diæter for
deltagelse i synsforretninger over kirke og kirke-

gård. 20.6. 1974. VK: 1978-60
Skriv. ang. graveres lønningsforhold. 13.11
1974. VK:1978-62
Cirk. om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og
kirkegårdsfunktionærer. 20.12. 1974. VK:197864
Skriv, om lønfastsættelse for en graver, hvem
det er tilladt for egen regning at slutte aftale
med gravstedsejere om vedligeholdelse af grav
steder. 18.5. 1975. VK: 1979-44
Skriv, om de lønningsmæssige konsekvenser for
en graver, der har opnået tjenestefrihed for at
varetage hvervet som formand for kommunens
sociale udvalg. 14.1. 1976. VK: 1980-51
Cirk. om ændring af cirkulære af 1. oktober
1973 om ansættelse i tjenestemandsstillinger som
kirke- og kirkegårdsfunktionær og om afskedi
gelse af sådanne (helbredsbedømmelse). 19.2.
1976. VK: 1980-53
Skriv, om et tilfælde hvor en graver havde ind
gået aftale om vedligeholdelse af gravsteder mod
at oppebære renter af kapitaler, indsat på spare
kassekonti. 22.3. 1976. VK: 1980-56
Skriv, om beregning af aflønning til en ringer og
graver, der har opnået tilladelse til for egen
regning at påtage sig vedligeholdelsesopgaver
vedrørende gravsteder. 19.6. 1976. VK: 1980-59
Skriv, om at en kirkegårdsleder var uberettiget
til at modtage vederlag fra kirken for tilsyn med
snerydning på kirkepladsen. 19.7.1976. VK:1980-59
Skriv, om at man ikke kan give tilsagn om un
derstøttelse til en kirkegårdsleder, der er over
gået til en stilling med en tjenestemandslignende
ansættelsesform uafhængigt af de regler om un
derstøttelse, der måtte være gældende på det
tidspunkt, han fratræder stillingen. 22.11. 1976.
VK: 1980-66
Skriv, om at kirkebylærere og kirkeværger ikke
kan bemyndiges til at underskrive begravelses
attester. 28.12. 1976. VK: 1980-65
Skriv, om at der i almindelighed ikke vil være
grundlag for, at et provstiudvalg nægter god
kendelse af maksimumsløn til en graver i tilfæl
de, hvor en pointsætning af stillingsindholdet
fører til 128 points og graveren har regelmæssig
tjeneste på lørdag/søndage og helligdage. 24.1.
1977. VK: 1980-65, 1983-51
Skriv, om, at kirkeministeriet er villig til at
overveje, om en stilling som kirkegårdsleder
indplaceres på et højere løntrin i lønrammen på
grund af hans særlige pligter i forbindelse med
snerydning. 17.2. 1977. VK:1980-65, 1983-51
Skriv, om et tilfælde, hvor der ikke tilkom en

kirkegårdsleder vederlag for good-will i forbin
delse med kirkegårdsbestyrelsens overtagelse af
den af ham drevne virksomhed med anlæg og
vedligeholdelse af gravsteder på kirkegården.
16.2. 1977. VK:1980-68, 1983-55
Cirkulærskrivelse vedrørende affattelse af opslag
af ledige kirkefunktionærstillinger. 1.4. 1977.
VK: 1983-55
Cirkulærskriv. om kirkebetjeningens løn- og
ansættelsesvilkår m.v. 22.4. 1977. VK: 1983-60
Skriv, om at ministeriet ikke anser det for for
eneligt med en kordegns stilling, at hans ægte
fælle fra samme adresse som kordegnekontoret
udøver konsulentvirksomhed for en privat be
gravelsesforretning. 23.5. 1977. VK:1983-63
Skriv, om kirkefunktionærers mistede fridag.
20.6. 1977. VK: 1981-64, 1983-64
Skriv, om at det er kirkens - og dermed kirke
tjenerens - ansvar, at en kiste, der er afleveret i
kirkens varetægt, bringes til det sted, hvor be
gravelseshandlingen skal foregå. 5.12. 1977.
VK: 1984-72
Skriv, om hvad der i relation til bestemmelserne
om tillægsbetaling til gravere forstås ved lig
eller ligrester. 18.7. 1978. VK:1985-65
Skriv, om, der ikke er fastsat generelle regler
om længden af kontortræffetid for kirkegårds
ledere. 7.8.1981. VK: 1987-57
Skriv, om regulativ for de ved kirker og kirke
gårde ansatte. 15.9. 1981. VK: 1957-58
Cirk. om (udfærdigelse) af regulativ for de ved
kirker og kirkegårde ansatte. 15.9. 1981. VK:1987-59
Kirkegårde,

se også Begravelsesvæsen og Gravsteder
Højesteretsdom i en sag om kirkeministeriets
kompetence til at gennemføre samling af tyske
krigsgrave fra den anden verdenskrig på et min
dre antal kirkegårde. 3.5. 1967. VK:1973-47
Skriv, om hvorvidt det påhviler en kirketien
deejer at lade etablere elektrisk belysning på en
kirkegård og på pladsen foran kirken. 5.5.1967.
VK: 1973-46
Skriv, angående flytning af tyske flygtningegra
ve inden fredningstidens udløb. 24.7. 1967.
VK: 1973-39
Skriv, om at det ikke kan tillades, at der alene
foretages "symbolsk” flytning af nogle på O.
kirkegård begravede tyske krigsdøde. 28.7.
1967. VK: 1973-39
Skriv, om at en kirkegårdsbestyrelse er pligtig at
påtage sig alm. renholdelse af gravsteder på
kirkegården, når generel bestemmelse herom er
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optaget i kirkegårdsvedtægten. 28.7. 1967. VK:1974- 34
Skriv, om, at der ikke i lovgivningen indeholdes
bestemmelser vedr. afholdelse af syn over kirke
funktionærboliger, kirkegårds- og kordegnekon
torer m.v. 1.8. 1967. VK: 1975-45
Meddelelse angående flytning af tyske krigsgra
ve. 17.8. 1967. VK: 1974-39
Skriv, om forståelse af artikel 10 i overenskomst
af 3. oktober 1962 om tyske krigsgrave i Dan
mark fra den anden verdenskrig. 18.9. 1967.
VK: 1974-39
Folketingets ombudsmands skr. om, hvorvidt
nogle tyske krigsgrave på X kirkegård er om
fattet af § 10 i overenskomst af 3. oktober 1962
ang. tyske krigsgrave i Danmark. 2.10. 1967.
VK: 1974-39
Skriv, om, at det ikke kan pålægges et menig
hedsråd at lade kirken overtage vedligeholdelsen
af gravsteder for længere tidsrum end brugsret
ten til disse kan erhverves i henhold til kirke
gårdsvedtægten. 30.10. 1967. VK:1974-37
Skriv, om en af en kirkegpårdsbestyrelse uden
gravstedsdejerens samtykke foretagen restaure
ring af et gravsted. 17.1. 1968 VK:1974-39
Skriv om, at en kirkegårdsbestyrelse må være
berettiget til at nægte, at der på et gravsted op
stilles en mindesten, eller at en forhåndenværen
de gravsten forsynes med en inskription, der gi
ver indtryk af, at en andetsteds begravet person
er begravet i gravstedet. 9.2. 1968. VK:1974-40
Skriv, om kirkegårdens bestyrelse efter indlem
melse af en del af en sognekommune i en køb
stadskommune. 27,3, 1958. VK:1974-41
Skriv, om at et af et byråd fremsat ønske om at
blive repræsenteret i kirkegårdsbestyrelsen.
23.4. 1968. VK: 1974-42
Skriv, om en kirkegårdsbestyrelses pligt til at
anmelde sig til registrering i henhold til lov om
alm. omsætningsafgift m.v. 4.4. 1968. VK:1975- 41
Mononpoltilsynets skriv, om, hvorvidt de i ved
tægter og takstregulativer for kirker og kirkegår
de omhandlede takster, ydelser og vederlag er
omfattet af bestemmelserne om avancestop og
prisstop. 25.4. 1968. VK:1974-43
Skriv, om mindstetykkelsen af jordlaget over
kister. 8.5. 1968. VK:1974-43
Skriv, om at et menighedsråd ikke kan kræve et
til vedligeholdelse af et gravsted een gang for
alle erlagt vederlag forhøjet i vedligeholdelses
perioden. 13.5. 1968. VK:1974-44
Folketingets ombudsmands skriv. ang. en klage
over en bestemmelse i en kirkegårdsvedtægt,
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hvorefter private gartnere og andre erhvervs
drivende ikke må benytte kirkegårdens affalds
kasser. 28.6. 1968. VK:1974-46, 197-43
Skriv, om, at en kirkegårdsbestyrelse, når der
foreligger godkendte takstbestemmelser, ikke
kan vægre sig ved at overtage vedligeholdelsen
af enkelte gravsteder. 19.7. 1968. VK: 1975-44
Skriv, om, at det ikke kunne godkendes, at grav
stedsvedligeholdelseskapitaler ikke indbetales til
stiftsmidleme, men i stedet indsættes i en lokal
sparekasse. 22.7. 1968. VK:1975-44
Skriv, om, at det ikke påhviler provsterne at
føre tilsyn med frihedskæmperes grave, der er
beliggende på kirkegårde, som ikke er under
givet syn i henhold til vedligeholdelseslovens §
32. 1.8. 1968. VK:1975-45
Skriv, om, at taksterne vedr. fornyelse af grav
steder m.v. i en af et menighedsråd vedtaget
kirkegårdsvedtægt først er gældende fra det
tidspunkt, da vedtægten approberes af stiftsøv
righeden. 17-10. 1968. VK: 1975-47
Skriv, om, i hvilket omfang det påhviler kirke
gårdene at stille gravpladser vederlagsfrit til
rådighed ved begravelse af patienter fra et for
sorgscenter under Statens Åndssvageforsorg.
9.6. 1969. VK: 1978-53
Skriv, om, at et menighedsråd ikke havde været
berettiget til at afslå et andragende om fornyelse
af et bamegravsted. 22.5. 1970. VK:1981-43
Skriv. ang. bemyndigelse for stiftsøvrighederne
til at træffe afgørelse i en del sager vedr. kirker,
kirkegårde, præstegårde m.m. 12.8. 1970. VK:1981-46
Skriv, om, hvorvidt et menighedsråd kunne
træffe aftale med ejeren af kirketienden om
overtagelse af vedligeholdelse af de stedlige
kirkegårde. 2.11. 1970. VK:1981-51
Skriv. vedr. tilsyn med kapellet på Gråbrødre
kirkegård i Roskilde. 14.1. 1971. VK: 1983-53
Skriv, om, hvorvidt en kirkegårdsbestyrelse
havde været berettiget til imod en gravstedsejers
ønske at overdrage gravstedet til et andet famili
emedlem, efter at fredningstiden var udløbet.
7.4. 1971. VK:1981-56
Skriv. ang. bestyrelsen af begravelsesvæsenet i
Esbjerg. 26.4. 1971. VK: 1981-57
Skriv, om udvidelse af en kirkegård i et vand
værks beskyttelsesområde. 1.7. 1971. VK:198252
Skriv. bl.a. om hvorvidt en kirke kunne antages
at have ret til fortov omkring kirkegården. 17.9.
1971. VK:1982-54
Skriv, om, hvorvidt et menighedsråd kunne fri
tages for den i vedligeholdelseslovens § 25, stk.

6 foreskrevne pligt til at oplægge visse grav
stedskapitaler. 1.12. 1971. VK: 1982-57
Skriv, om at en kirke, der for det i kirkegårdsvedtægten fastsatte vederlag har påtaget sig
vedligeholdelse af et gravsted, er pligtig at sørge
for vedligeholdelsen i det i vedtægten bestemte
omfang, selv om vederlaget måtte vise sig util
strækkeligt til at dække udgifterne herved. 4.1.
1973. VK: 1977-35
Skriv, om hvilken fremgangsmåde en kirke
gårdsbestyrelse bør følge for at sikre sig, at der
til sløjfning af et gravsted er tilslutning fra samt
lige dispositionsberettigede. 15.1. 1973. VK:1977-35
Skriv, om at der ikke er hjemmel til at yde
tilskud af kirkelige ligningsmidler til driften af
en til en ikke-selvejende kirke hørende kirke
gård. 2.3. 1973. VK: 1977-39
Skriv. ang. en i A. kirkes kirkegårdsvedtægt
indeholdt konkurrenceklausul vedr. grav
stedsvedligeholdelse. 9.3. 1973. VK: 1977-47
Skriv, om, at det falder uden for kirkeministeri
ets forretningsområde at tage stilling til straf- og
erstatningsansvar i anledning af et påstået hær
værk på et gravsted. 15.8. 1973. VK:1977-53
Skriv. ang. ændring af vedtægten for Odense
kommunale kirkegårdsforvaltning. 30.8. 1973.
VK: 1977-54
Skriv, om, at en kirkegårdsbestyrelse er frit
stillet med hensyn til, hvem brugsretten til et
hjemfaldet gravsted skal overlades til. 14.9.
1973. VK: 1977-54
Skriv. ang. ændring af vedtægten for kirkegår
dene og begravelsesvæsenet i Esbjerg. 21.9.
1973. VK: 1977-54
Skriv, om, at den omstændighed, at valgmenighedsmedlemmeme efter indførelsen af kildeskat
teordningen er fritaget for at betale kirkeskat,
ikke har nogen betydning for beregningen af
takster for valgmenighedsmedlemmers brug af
sognekirke og kirkegård. 28.9. 1973. VK:1977-55
Skriv. ang. et tilfælde, hvor en kirkegårdsbe
styrelse uden hjemmel havde ladet foretage
fældning af træer på to gravsteder. 21.11. 1973.
VK: 1977-62
Skriv, om, at et menighedsråd var uberettiget til
at vedtage, at gravstedsvedligeholdelseskapitaler
ikke indbetales blandt stiftsmidleme. 26.3. 1974.
VK: 1978-56
Skriv, om, at der intet er til hinder for, at et
kommunalt tilskud til en kirkegårds vedligehol
delse og drift tages i betragtning ved fastsættelse
af takster for ikke-folkekirkemedlemmers er

hvervelse af gravsteder, samt om valgmenig
hedsmedlemmers betaling for erhvervelse af
gravsteder. 29.4. 1974. VK: 1978-57
Skriv, om, at der, når der er tillagt en kirkevær
ge honorar, ikke kan tillægges ham diæter for
deltagelse i synsforretninger over kirke og kirke
gård. 20.6. 1974. VK: 1978-60
Skriv, om, at kravet om, at samme takstregula
tiv skal være gældende for samtlige kirkegårde i
stiftet, går ud over lovens forudsætning. 27.6.
1974. VK: 1978-60
Skriv, om, at der ikke med henvisning til en af
provstiudvalget approberet reguleringsplan for
en kirkegård kan gøres nogen indskrænkning i
gravstedsbrugerens ret til inden for den løbende
fredningsperiode at lade ny jordfæstelse foretage
i gravstedet. 8.7. 1974. VK: 1978-60
Skriv, om, at en af et menighedsråd vedtaget
forhøjelse af de i kirkegårdsvedtægten fastsatte
takster vedrørende begravelse ikke kan gøres
gældende over for en rekvirent med hensyn til
ydelser, der er præsteret inden takstforhøjelsen
er godkendt af stiftsøvrigheden. 13.12. 1974.
VK: 1978-64
Approbation af ny vedtægt for kirkegårdene og
begravelsesvæsenet i Gentofte kommune. 18.12.
1974. VK: 1978-64
Skriv, om et tilfælde hvor et begravelsesvæsen
efter afdøde ægtefælle ved fredningstidens udløb
havde opgivet brugsretten til et gravsted, havde
overdraget brugsretten til afdødes moder. 18.3.
1975. VK: 1979-40
Skriv, om, at et provstiudvalg ikke kan godken
de, at der foretages delvis nedlæggelse af en
kirkegård. 29.5. 1975. VK: 1979-41
Skriv, om fastsættelse af takstbestemmelser i
kirkegårdsvedtægter i henhold til vedligeholdel
seslovens § 25. 10.7. 1975. VK: 1979-47
Cirk.skriv, om flytning af urner. 25.9. 1975.
VK: 1979-49
Skriv, angående pålæg af byggelinie over en
kirkegård m.v. 23.10. 1975. VK:1979-50
Skriv, om valg af medlemmer til bestyrelsen for
Frederiksberg begravelsesvæsen. 4.3. 1976.
VK: 1980-54
Skriv, om at et provstiudvalg ikke kan godkende
en plan, der har til formål at nedlægge en del af
en kirkegård. 9.3. 1976. VK:1980-54
Skriv, om regulering af de i kirkegårdsvedtægteme fastsatte takster. 11.3. 1976. VK:1980-55
Skriv, hvorefter der ikke er hjemmel til at yde
diæter til medlemmer af kirkegårdsudvalg. 12.3.
1976. VK: 1980-56
Skriv, om, at en kirketiendeejers forpligtelse
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over for kirkegården ikke kan afløses uden sam
tidig afløsning af forpligtigelsen over for kirken.
30.7. 1976. VK: 1980-60
Skriv, om etableringsfrihed inden for EF med
hensyn til udøvelse af virksomhed som selvstæn
dig eller som lønmodtager indenfor begravelses
væsenet og vedligeholdelse af kirkegårde. 18.8.
1976. VK: 1980-61
Skriv, om et tilfælde, hvor et kirkegårdskontor
måtte være berettiget til at nægte at give oplys
ning om et gravsteds beliggenhed. 11.11. 1976.
VK: 1980-63
Skriv, om anskaffelse af et gravstedskartotek til
et kirkegårdskontor. 19.11. 1976. VK: 1980-64
Skriv, om at en gravstedsbruger, hvis gravsted
ved en fejltagelse var blevet sløjfet, men derefter
retableret ved kirkegårdens foranstaltning, ikke
herudover kunne rejse økonomiske krav over for
kirkegården. 17.2. 1976. VK:1980-..
Skriv, om fra hvilket tidspunkt kirkegardsjord
undtages fra vurdering af landets faste ejendom
me. 22.2. 1977. VK:1980-66, 1963-52
Skriv, om at der ikke er fastsat generelle regler
for drift og udsmykning af kolumbarier, og at
det derfor er overladt til kirkegårdsbestyrelsen at
fastsætte vilkårene for brugen af umepladseme i
et kolumbarium. 18.3. 1977. VK:1983-56
Skriv, om, at det, når en gravstedsbruger har
fraskrevet sig retten til et gravsted, tilkommer
kirkegårdsbestyrelsen at træffe bestemmelse om,
i hvilken tilstand gravstedet skal henligge indtil
fredningstidens udløb, herunder også at indgå
aftale med trediemand om gravstedets renholdel
se. 31.3. 1977. VK: 1983-56
Skriv, om fastsættelse af takster i en kirkegårds
vedtægt vedr. erhvervelse af gravsteder. 21.4.
1977. VK:1981-59, 1983-60
Lov om ændring af lov om vedligeholdelse af
kirker og kirkegårde m.v. 21.12. 1977. VK:1984-62
Skriv, om bestyrelsen af en kirkegård i tilfælde
af deling af sognet i kirkedistrikter eller udskil
lelse af et nyt sogn. 13.2. 1978. VK:1984-73
Skriv, om godkendelse af indretning af et ko
lumbarium. 16.2. 1978. VK: 1984-73
Skriv, angående spørgsmålet om ekspropriation
af et areal til anlæg af en offentlig sti over et til
udvidelse af en kirkegård erhvervet areal. 2.6.
1978. VK: 1984-79
Skriv, om, hvorvidt et begravelsesvæsen under
påberåbelse af aftalelovens § 36 var berettiget til
at reducere sin ydelse i henholdt til en tidligere
indgået aftale om vedligeholdelse af et gravsted.
23.6. 1978. VK: 1984-80
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Skriv, om at arbejder ved kirker, kirkegårde og
præsteboliger m.v. skal overdrages til moms
registrerede virksomheder. 15.8. 1978. VK:1985-65
Skriv, om, hvorvidt det i en kirkegårdsvedtægt
kunne bestemmes, at gravkastning udføres ve
derlagsfrit for medlemmer af folkekirken, der
var bosat i eller havde nær tilknytning til ved
kommende sogn. 10.1. 1979. VK: 1985-66
Skriv, om, hvorvidt der kunne ydes tilskud af
sognets kirkekasse til vedligeholdelse og drift af
kolonien Filadelflas kirker og kirkegård. 29.1.
1979. VK:1985-67
Skriv, om, i hvilket omfang indehaveren af
brugsretten til et gravsted, som ønskedes ind
draget af hensyn tit en kirkegårdsregulering,
havde adgang til at foretage begravelser i grav
stedet. 9.3. 1979. VK: 1985-67
Skriv. ang. en af miljøministeriet, planstyrelsen
udarbejdet vejledning i kommunalplanlægning.
18.5. 1979. VK: 1985-..
Skriv, om, hvorvidt et menighedsråd vedbliven
de kunne være forpligtet til at vedligeholde et
gravsted, uanset det åbenbare misforhold der var
mellem den i sin tid indbetalte vedligeholdelses
kapital og kirkens nuværende udgifter til grav
stedets vedligeholdelse. 20.9.1979. VK: 1985-70
Skriv, om, hvorvidt der om en ældre kirkegård
måtte antages at være "fortov", og om kirke
bestyrelsens adgang til færdsel på nabogrunden
for at syne og vedligeholde kirkegårdsmuren.
14.11. 1979. VK: 1985-71
Skriv. vedr. den mellem finansministeriet og
Specialarbejderforbundet den 8. november 1979
indgåede overenskomst ang. løn- og arbejdsvil
kår for gartnere og gartneriarbejdere. 23.11.
1979. VK:1985:-..
Skriv, om, at de kommunalt bestyrede kirkegår
des takstregulativer fremtidig ikke skal forelæg
ges kirkeministeriet til godkendelse. 27.5. 1980.
VK: 1985-72
Skriv, om, hvorvidt en kirkegårdsbestyrelse
kunne fastsætte, at betaling for vedligeholdelse
af gravpladser i kisteplæner skulle erlægges
under ét for hele fredningsperioden. 2.6.1980.
VK: 1986-67
Skriv, om, hvorvidt der med henblik på tilveje
bringelse af en skeletsamling kunne gives Institut
for forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet
tilladelse til at udnytte enkelte grave, som ned
lægges på kirkegårdene. 12.6. 1980. VK:198667
Ministeriet for offentlige arbejders cirk. om

vejplanlægning i forhold til kirker og kirkegår
de. 17.10. 1980. VK:1986-68
Approbation op ny vedtægt for de kommunalt
administrerede kirkegårde og begravelsesvæsenet
i Randers kommune. 17.10. 1980. VK:1986-69
Skriv, om ændringer i vedtægter for kirkegårde
ne og begravelsesvæsenet i Esbjerg. 9.1. 1981.
VK:1986-..
Skriv, om at da der ikke mellem der brugsbe
rettigede havde været enighed om fornyelse af
brugsretten til et gravsted, var dette ved brugs
tidens udløb hjemfaldet til kirkegården. 13.1.
1981. VK: 1986-71
Vedtægt for kirkegårdsforvaltningen i Aalborg.
16.1. 1981. VK: 1986-71
Cirk.skriv. om vejplanlægning i forhold til kir
ker og kirkegårde. 2.2. 1981. VK:1986-72
Skriv, vedrørende bestemmelsen om, at der ikke
må anlægges offentlig gangsti over en kirkegård.
18.6. 1981. VK: 1986-72
Vedtægt for Søllerød kirkegård. 24.6. 1981.
VK: 1986-72
Skriv, om, at det tilkommer kirkegårdsbestyrel
sen at bestemme til hvem hjemfaldne gravsteder
skal bortfæstes. 9.7 1981. VK:1987-57
Skriv, om, at der ikke er fastsat generelle regler
for længden af kontortræffetiden for kirkegårdsledere. 7.8. 1982. VK: 1987-57
Cirk om (udfærdigelse af regulativ for de ved
kirker og kirkegårde ansatte. 15.9. 1981. VK:1987-58
Skriv, om en kordegns og en organists medvir
ken ved en af en præst i pinsemenigheden forrettet begravelseshøjtidelighed i et kirkegårds
kapel. 18.9.1981. VK:1987-60
Skriv, om ændring af vedtægten for kirkegårde
ne og begravelsesvæsenet i Esbjerg. 2.11. 1981.
VK: 1987-62
Cirk.skriv. om, at der ikke er hjemmel til at
tillade begravelse af dyr på kirkegårdene. 25.11.
1981. VK: 1987-63
Kirkelige kasser

Skriv, om udgifter på et kirkegårdsregnskab til
fortæring og studietur. 19.4 1968. VK:1974-41
Skriv, om at der ikke er hjemmel til at yde
tilskud af kirkelige ligningsmidler til driften af
en til en ikke-selvejende kirke hørende kirke
gård. 2.3. 1973. VK: 1977-39
Skriv, om hvorvidt der kunne ydes tilskud af
sognets kirkekasse til vedligeholdelse af kolonien
Filadelfias kirker og kirkegård. 29.1. 1979. VK:
1985:67

Kirker

Skriv . om, hvorvidt det påhviler en kirketiende
ejer at lade etablere elektrisk belysning på en
kirkegård og på pladsen foran kirken. 5.5. 1967.
VK: 1973-46
Skriv. ang. bemyndigelse for stiftsøvrighederne
til at træffe afgørelse i en del sager vedr. kirker,
kirkegårde, præstegårde m.m. 12.8. 1970. VK:1981-46
Lov om ændring af lov om vedligeholdelse af
kirker og kirkegårde m.v. 21.12. 1977. VK:1984-72
Ministeriet for offentlige arbejders cirk. om
vejplanlægning i forhold til kirker og kirkegår
de. 17.10.1980. VK: 1986-68
Kirkernes om givelser

Fredningsstyrelsens cirkulære om kirkernes
omgivelser. 28.11 1977. VK:1984-65
Cirk. til provstiudvalg og menighedsråd om
kirkernes omgivelser. 28.2. 1978. VK:1984-73
Kommunalvæsen

Skriv, om et af et byråd fremsat ønske om at
blive repræsenteret i kirkegårdsbestyrelsen.
23.4. 1968. VK: 1974-42
Skriv, om ophævelse af den Københavns kom
mune påhvilende pligt til yde en årlig afgift til
fordeling blandt forskellige københavnske kirker
samt en årlig afgift til ”Den fælles fond for de
københavnske kirker”. 11.6. 1975. VK:1979-42
Skriv, om, at de kommunalt bestyrede kirkegår
des takstregulativer fremtidig ikke skal forelæg
ges kirkeministeriet til godkendelse. 27.5.1980.
VK: 1985-72
Konsulenter

Cirk.skriv. om etablering af en kirkegårdskon
sulentordning. 31.7 1973. VK:1977-52
Skriv, om beskikkelse af en kirkegårdskonsulent
for Københavns stift. 18.9. 1974. VK: 1978-61
Skriv, om beskikkelse af en kirkegårdskonsulent
for Ålborg stift. 24.1. 1975. VK:1979-..
Skriv, om ansættelse af kirkegårdskonsulenter.
8.5. 1981. VK: 1986-72
Krigsgrave. Frihedskæmpergrave

Højesterets dom i en sag om kirkeministeriets
kompetence til at gennemføre samling af tyske
krigsgrave fra den anden verdenskrig på et min
dre antal kirkegårde. 23.5. 1967. VK:1973-47
Skriv, angående flytning af tyske flygtningegra
ve inden fredningstidens udløb. 24.7. 1967.
VK: 1974-39
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Skriv, om at det ikke kan tillades, at der alene
foretages "symbolsk" flytning af nogle på O.
kirkegård begravede tyske krigsdøde. 8.7. 1967.
VK: 1974-39
Meddelelse angående flytning af tyske krigsgra
ve. 17.8 1967.VK:1974-39
Folketingets ombudsmands skr. om, hvorvidt
nogle tyske krigsgrave på X kirkegård er om
fattet af § 10 i overenskomst af 3. oktober 1962
ang. tyske krigsgrave i Danmark. 2.10. 1967.
VK: 1974-39
Cirk. om fredning m.v. af frihedskæmperes
grave. 18.6. 1968. VK: 1974-45
Skriv, om, at det ikke påhviler provsterne at
føre tilsyn med frihedskæmperes grave, der er
beliggende på kirkegårde, som ikke er under
givet syn i henhold til vedligeholdelseslovens §
32. 1.8. 1968. VK:1975-45
Skriv, om krigsveteraners gravsteder. 17.11.
1978. VK: 1985-66
Skriv. ang. fredningen af frihedskæmperes gra
ve. 23.8. 1979. VK: 1985-70

Lov af 24. maj 1972 om valgmenigheder. 24.5.
1972. VK: 1982-62
Cirk. om ny lov om valgmenigheder. 21.6.
1972. VK: 1982-63
Lov om begravelse og ligbrænding. 26.6. 1975.
VK: 1979-45
Bkg. om begravelse og ligbrænding. 1.12. 1975.
VK: 1979-61
Lov om ændring af lov om folkekirkens løn
ningsvæsen m.m. 24.4 1977. VK:1981-62,
1983-62
Lov om ændring af lov om vedligeholdelse af
kirker og kirkegårde. 21.12. 1977. VK:1984-72

Ligbrænding

Lønning m.m .

Justitsministeriets skriv, om, at det ikke kan
tillades, at det danske flag brændes i forbindelse
med en kremation. 2.10. 1969. VK: 1978-34
Cirkulærskriv. ang. anvendelse af kister og
urner, der helt eller delvis består af plasticma
teriale. 1.5.1970. VK: 1981-43
Lov om begravelse og ligbrænding. 26.6. 1975.
VK: 1979-45
Cirk. om begravelse og ligbrænding. 1.12.
1975. VK: 1979-51
Cirk. om udførelse af ligbrænding. 1.12. 1975.
VK: 1979-61
Skriv, om nye bestemmelser om begravelse og
ligbrænding, herunder at kirkegårdsbestyrelserne
fremtidig ikke skal give meddelelse til krema
torierne om nedsættelse af urner på kirkegårde.
1.12. 1975. VK: 1980-50
Skriv, om spredning over havet af asken efter et
barn, der var død i en alder af 3 måneder. 6-21976. VK: 1980-53
Skiv. ang. beskaffenheden af kister, der anven
des ved ligbrænding. 6.6. 1976. VK:1981-63,
1983-64
Skriv, om hvorvidt en enke kunne kræve sin
afdøde mands urne nedsat i et umegravsted imod
en af hendes søskendes indsigelse. 7.5. 1979.
VK: 1985-68
Skriv. vedr. et andragende om, at andragerens
aske til sin tid måtte blive spredt over en privat
ejendom. 21.3. 1980. VK:1985-71

Se også honorarer og andre ydelser.
Cirk.skriv. ang. aflønning af kirkegårdsledere og
kirkegårdsassistenter. 10.7. 1973. VK:1977-48
Cirk.skriv. ang. graveres ansættelse og afløn
ning. 10.7. 1973. VK: 1977-48
Skriv. ang. graveres lønningsforhold. 13.11.
1973. VK: 1978-62
Skriv, om lønfastsættelse for en graver, hvem
det er tilladt for egen regning at slutte aftale
med gravstedsejere om vedligeholdelse af grav
steder. 18.6. 1975. VK: 1979-44
Skriv, om de lønningsmæssige konsekvenser for
en graver, der har opnået tjenestefrihed for at
varetage hvervet som formand for kommunens
sociale udvalg. 14.1. 1976 VK:1980-51
Skriv, om beregning af aflønning til en ringer og
graver, der har opnået tilladelse til for egen
regning at påtage sig vedligeholdelsesopgaver
vedrørende gravsteder. 19.6. 1976. VK:1980-59
Skriv, om at en kirkegårdsleder var uberettiget
til at modtage vederlag fra kirken for tilsyn med
snerydning på kirkepladsen. 19,.6.1976. VK:1980-59
Skriv, om at der i almindelighed ikke vil være
grundlag for, at et provstiudvalg nægter god
kendelse af maksimumløn til en graver i tilfæl
de, hvor en pointsætning af stillingsindholdet
fører til 128 points og graveren har regelmæssig
tjeneste på lørdag/søndage og helligdage. 24.1.
1977. VK: 1980-65, 1983-51
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Skriv, om, hvorvidt det kumte tillades, at en
askeurne midlertidigt blev anbragt i den efter
levende ægtefælles hjem. 27.3. 1980. VK:198572
Skriv, vedrørende et andragende om tilladelse
til, at en urne blev anbragt i et privat hjem.
1.17. 1980. VK:1986-67
Love, anordninger og bekendtgørelser

Skriv, om at kirkeministeriet er villig til at over
veje, om en stilling som kirkegårdsleder ind
placeres på et højere løntrin i lønrammen på
grund af hans særlige pligter i forbindelse med
snerydning. 17.2. 1977. VK: 1983-51
Lov om ændring af lov om folkekirkens løn
ningsvæsen m.m. 27.4. 1977. VK:1981-62,
1983-62
Skriv, om hvad der i relation til bestemmelserne
om tillægsbetaling til gravere forstås ved lig
eller ligrester. 18.7. 1978. VK:1985-65
Menighedsråd

Skriv, hvorefter der ikke er hjemmel til at yde
diæter til medlemmer af kirkegårdsudvalg. 12.3.
1976. VK: 1980-56
Skriv . om, at et menighedsråd var uberettiget til
at vedtage, at gravstedsvedligeholdelseskapitaler
ikke indbetales blandt stiftsmidleme. 26.3. 1974.
VK: 1978-86

føre tilsyn med frihedskæmperes grave, der er
beliggende på kirkegårde, som ikke er under
givet syn i henhold til vedligeholdelseslovens §
32. 1.8.1968, VK: 1975-45
Skriv, om, at et provstiudvalg ikke kan godken
de, at der foretages delvis nedlæggelse af en
kirkegård. 29.5. 1975. VK:1979-40
Skriv, om at et provstiudvalg ikke kan godkende
en plan, der har til formål at nedlægge en del af
kirkegård. 9.3. 1976. VK:1980-54
Skriv, om at kontingent til Foreningen for Kir
kegårdskultur kan aftioldes som en provstiud
valgsudgift. 5.10. 1981. VK: 1987-72
Stifter. Stiftsøvrigheder

Skriv. ang. bemyndigelse for stiftsøvrighederne
til at træffe afgørelse i en del sager vedr. kirker,
kirkegårde, præstegårde m.m. 12.8. 1970. VK:1981-46
Stiftsmidler. Stiftskasserere

Moms

Se også omsætningsafgift.
Skriv, om at arbejder ved kirker, kirkegårde og
præsteboliger m.v. skal overdrages til moms
registrerede virksomheder. 15.1. 1978. VK:1985-65
O m s æ tn in g s« fjn ft

Cirk.skriv, angående almindelig omsætningsaf
gift 25.5. 1967. VK: 1973-47
Skriv, angående erlæggelse af omsætningsafgift
i tilfælde, hvor vedligeholdelsen af et gravsted,
påhviler et legat eller en stiftelse. 30.6. 1967.
VK: 1973-48, 1974-34
Skriv, om kirkegårdsgraveres registreringspligt i
henhold til lov om alm. omsætningsafgift og om,
at der ikke skal svares omsætningsafgift af kir
kebetjentes regulativbestemte arbejdsydelser.
25.8. 1967. VK: 1974-35
Skriv, om beregning af omsætningsafgift af ve
derlag for vedligeholdelse af gravsteder. 12.9.
1967. VK: 1974-35
Skriv, indeholdende departementet for told- og
forbrugsafgifters besvarelse af forsk, spørgsmål
omalm. omsætningsafgift m.v. 2.10. 1967.VK:1974-36
Skriv, om en kirkegårdsbestyrelses pligt til at
anmelde sig til registrering i henhold til lov om
alm. omsætningsafgift n.v. 4.4. 1968. VK:197541
Provster. Provstier. Provstiudvalg

Skriv, om, at det ikke påhviler provsterne at

Skriv, om, at det ikke kunne godkendes, at
gravstedsvedligeholdelseskapitaler ikke indbe
tales til stiftsmidleme, men i stedt indsættes i en
lokal sparekasse. 22.7. 1967. VK: 1975-44
Skriv, om at et menighedsråd var uberettiget til
at vedtage, at gravstedsvedligeholdelseskapitaler
ikke indbetales blandt stiftsmidleme. 26.3.1974.
VK: 1978-56
Skriv, angående stiftsmidleme. 5.10. 1981.
VK: 1987-60
Syn

Skriv, om, at der ikke i lovgivningen indeholdes
bestemmelser vedr afttoldelse af syn over kirkelunktionærboliger, kirkegårds- og kordegnekon
torer. 1.8. 1967. VK: 1975-45
Skriv, om, at der, når der er tillagt en kirkevær
ge honorar, ikke kan tillægges ham diæter for
deltagelse i synsforretninger over kirke og kirke
gård. 20.6.1974. VK: 1978-60
Trossamfund uden for folkekirken

Skriv, om overladelse af et eller flere arealer på
de københavnske kirkegårde til brug som begra
velsesplads for den islamiske menighed i Køben
havn. 4.8. 1875. 1979-48
Understøttelse

Skriv. ang. ydelse af understøttelse til ikke fast
ansatte kirkefunktionærer. 18.1.1971. VK:198154
Skriv, om at man ikke kan give tilsagn om un
derstøttelse til en kirkegårdsleder, der er over-
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gået til en stilling med en tjenestemandslignende
ansættelsesform uafhængigt af de regler om
understøttelse, der måtte være gældende på det
tidspunkt, han fratræder stillingen. 22. 11 1976.
VK: 1980-64

levende ægtefælles hjem. 27.3. 1980. VK:198572
Skriv. vedr. et andragende om tilladelse til, at
en urne blev anbragt i et privat hjem. 1.7. 1980.
VK: 1986-67

Urner

Skriv. ang. tilladelse til, at en urne blev opgra
vet for at asken kunne anbringes i en dobbeltur
ne sammen med den senere afdøde ægtefælles
aske. 9.10. 1971. VK:1982-57
Skriv, om nye bestemmelser om begravelse og
ligbrænding, herunder at kirkegårdsbestyrelserne
fremtidig ikke skal give meddelelse til krema
torierne om nedsættelse af urner på kirkegårde
ne. 1.12. 1975. VK: 1980-50
Skriv, om hvorvidt en enke kunne kræve sin
afdøde mands urne nedsat i et umegravsted imod
en af hendes søskendes indsigelse. 7.5. 1979.
VK: 1985-68
Skriv, om, hvorvidt der kunne gives tilladelse til
nedsænkning af urner i havet. 21.5. 1979. VK:1985-69
Skriv. vedr. et andragende om tilladelse til, at
en urne blev nedsat på en privat ejendom. 6.7.
1979. VK: 1985-69
Skriv. ang. afslag på et andragende om flytning
af en urne, der tidligere havde været flyttet.
27.7. 1979. VK: 1985-69
Skriv, om, hvorvidt en urne i et nærmere an
givet tilfælde kunne tillades nedsat på en privat
ejendom. 6.11. 1979. VK:1985-71
Skriv, om, hvorvidt det kunne tillades, at en
askeurne midlertidigt blev anbragt i den efter
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Valgmenigheder

Lov af 24. maj 1972 om valgmenigheder. 24.5.
1972. VK: 1982-62
Cirk. om ny lov om valgmenigheder. 21.6.
1972. VK: 1982-63
Skriv, om, at den omstændighed, at valgmenighedsmedlemmeme ved indførelsen af kildeskatte
ordningen er fritaget for at betale kirkeskat, ikke
har nogen betydning for beregningen af takster
for valgmenighedsmedlemmers brug af sognekir
ke og kirkegård. 28.9. 1973. VK:1977-55
Skriv, om, at der intet er til hinder for, at et
kommunalt tilskud til en kirkegårds vedligehol
delse og drift tages i betragtning ved fastsættelse
af takster for ikke-folkekirkemedlemmers er
hvervelse af gravsteder, samt om valgmenig
hedsmedlemmers betaling for erhvervelse af
gravsteder. 29.4. 1974. VK:1978-57
Vejanlæg

Ministeriet for offentlige arbejders cirk. om
vejplanlægning i forhold til kirker og kirkegår
de. 17.19. 1980. VK: 1986-68

