Regulativ for benyttelse af Munkebo kirkegård
Fredningsperioden er for kistebegravelser 30 år og for urnebegravelser 10 år.

Afdeling I og II
Gamle kirkegård
Liniebegravelse (kistebegravelse). Urner kan nedsættes i bestående
kistebegravelser eller – f.eks. for ægtefæller – i en dertil erhvervet
enkeltplads, der rummer 2 urner. På gravene må kun pålægges ral,
udleveret af graveren.

Afd. III. Skovkirkegården
1. Speciel urneafdeling
I plænen nedsættes urner. Gravstedet markeres med en enkelt flad sten
(41 x 31 cm) i niveau med plænen. Navn med nedhuggede bogstaver
uden bemaling. Der må ikke finde beplantning sted, hverken lang – eller
kortvarig. Vedligeholdelse foretages af kirkegården. Buketter må kun
anbringes i de nedgravede plænevaser ved stenen. Når graveren slår
græsset ugentligt, fjernes alt andet end buketter i vaserne. Ved fornyelser
og reservering af plads til ægtefælle gælder regler i
kirkegårdsvedtægterne.
2. Urnegravsteder
Her nedsættes urner. Gravstederne markeres med chaussesten af
kirkegården. Sten kan anbringes på gravstedet – skråtstillede – maksimal
bredde på 65 cm. Ligesom beplantning med lave buske og
sommerblomster må foretages indenfor et nærmere begrænset område
(ca. 0,5 m2) omkring stenen. Der må ikke pålægges ral. Beplantning
vedligeholdes af gravstedsejeren. Vedr. fornyelser og reservering af plads
til ægtefælle gælder reglerne i kirkegårdsvedtægterne.
3. Buen
Her nedsættes urner i en bundplantning af stauder der suppleres med
grupper af buske og enkelte egetræer. Gravstedet markeres kun med en
opretstående ”jetbrændt” granitsten, ikke blankpoleret, max. højde over
jorden 80 cm og max. 60 cm bred.
(fortsættes)

Tekst med nedhuggede bogstaver og tal, placeret mindst 35 cm over
jorden, for ikke at teksten skjules af bundplantning. Gravstederne er
vedligeholdelsesfrie, idet alt plantearbejde og vedligeholdelse
foretages alene af kirkegårdens gravere. Gravstederne må ikke
udsmykkes på nogen måde. Der kan evt. sættes en blomst i en vase.

Afd. IV.
Er ikke taget i brug.

Afd. V. Kistebegravelser og urner
1. Kistebegravelse
Liniebegravelse (kistebegravelse). Urner kan nedsættes i bestående
kistebegravelser eller – f.eks. for ægtefæller – i en dertil erhvervet
enkeltplads, der rummer 2 urner. På gravene må kun pålægges ral,
udleveret af graveren.
2. Urner
Her nedsættes urner. Gravstederne markeres med chaussesten af
kirkegården. Sten kan anbringes på gravstedet – skråtstillede –
maksimal bredde på 65 cm. Ligesom beplantning med lave buske
og sommerblomster må foretages indenfor et nærmere begrænset
område (ca. 0,5 m2) omkring stenen. Der må ikke pålægges ral.
Beplantning vedligeholdes af gravstedsejeren. Vedr. fornyelser og
reservering af plads til ægtefælle gælder reglerne i
kirkegårdsvedtægterne.

Afd. VI. Ukendtes
Her nedsættes urner i plænen ved bøgekorset. Her kan de
nedgravede vaser anvendes til buketter.
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