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Aftale vedr. driften af Vester Vedsted kirke,
kirkegird, prastegirdshave og tilstodende
arealer, samt udforelse af kirketjenerdelen ved
Vester Vedsted kirke

DELTAGERE oG FoRMAL

I 1 V_esJer Vedsted menighedsr6d og Ribe Kirkeg5rde i Ribe Domprovsti,
Ribe stift, har truffet beslutning om at samarbejde efter reglerne i 'Aftale vedr. driften
af Vester Vedsted kirke, kirkeg6rd, prestegardshave og tilstodende arealer samt
udforelse af kirketjenerdelen.

Stk. 2. Form6let med samarbejdet er at opnS en professionel ledelse af den daglige drift af
kirke, kirkeg6rden og kirketjenerdelen, herunder en hjalp til okonomisk styring,-der kan
resultere i en bedre udnyttelse af de kirkelige ligningsmidler. Derudover e; det-formelet at
Vester Vedsted kirke og kirkeg6rd bliver opfattet som en effektiv, kvalitetsbevidst og
servicebetonet arbejdsplads.

HJEMSTED
$ 2. Vester Vedsted Menighedsr6d og Ribe Kirkeg5rde under Ribe Kirkeg6rdsbestyrelse,
nedsat af Ribe Domsogn og Sct. catharinas sogns menighedsr6d har hjimsted i Esblerg
kommune.

SAMARBEJDSPERIODE
$ 3. Samarbejdsaftalen er galdende fra 01 .01.2015 til og med 31.12.2016.
onskes samarbejdet viderefort skal aftalen genforhandles senest 15.06.2016.

SAMARBEJDETS OPGAVER M.V.
$ 4. Der er udarbejdet en beskrivelse af de daglige, driftsmaessige arbejdsopgaver ved
Vester vedsted kirkeg6rd, (f. birag 1) samt en beskriverse af arbldsopgaverior
kirketjenerdelen,(if. bilag 2) som Ribe Kirkeg6rde udforer for Vester VeJsted
Menigheds16d.
I aftalen indg6r en beskrivelse af de administrative opgaver, der udfares af Ribe
Kjqk9o6rd9, som grundlag for opgaverne ved driften 6i. oitag 3). Driftsopgaver, der udfsres
?f .V9sle.r 

Vgdsteds Menighedsrdd, og som indgAr i aftalen, Lr 6est<revet*6f. bilag a).
Administration og driften af kirken og kirkeg6rden afregnes efter medgieitid hv6rt kvartal i
henhold til prisliste (jf. bilag S). priserne reguleres Arligt pr. 01.01.

BESTYRELSESFORHOLD
$ 5. Vester vedsted Menighedsr6d har nedsat et kirkeg6rdsudvalg/kirkeverge, der
forest6r tilsynet med driften samt de under kirkegArden horende b-ygninger. 

'
Stk. 2. Kirkeg6rdslederen fra Ribe Kirkegirde deltager 2 gange omlretl sammen med
Kirkeg6rdsudvalgeukirkevargen ved en gennemgang af Vesier vedsted kirke og
kirkeg6rd.
stk. 3. Ved det 6rlige syn over kirke og kirkeg6rden deltager, foruden kirkeg6rdsudvalgev
kirkevergen, mindst en reprasentant fra Ribe KirkegArde.



Stk. 4. Vester Vedsted Menighedsr6d indkalder hvert 6r inden 1. marts
repr@sentanter fra Ribe Kirkeg6rde til et fellesmode med henblik pe en
drsftelse af forhold, der vedrorer driften af Vester Vedsted kirke og kirkeg6rd i

indeverende 6r. Der kan desuden indkaldes til fellesmoder, hvis Vester Vedsted
Menighedsr6d eller ledelsen ved Ribe Kirkeg6rde anmoder herom.

DRIFT OG ANSVAR
$ 6. Kirke og kirkeg6rdens daglige drift varetages af Ribe Kirkeg6rde efter retningslinjer i
driftsaftalen (f. bilag 1,2 og 3) og med ansvar over for Vester Vedsted Menighedsr6d
og for bestyrelsen ved Ribe Kirkeg6rde.

BUDGET OG REGNSKAB
$ 7. Vester Vedsted Menighedsr6d og Ribe Kirkeg6rde har kalenderiret som
regnskabs6r.

OPLUSNING M.V.

$ 8. Beslutning om samarbejdets oplosning treffes af Vester Vedsted MenighedsrAd
og/eller bestyrelsen ved Ribe Kirkeg6rde. @nskes samarbejdet afsluttet inden aftalens
udlob skal det ske ved en skriftlig opsigelse af aftalen. Opsigelsen skal varsles minimum 6
m6neder forinden.

IKRAFTTR,IEDEN
$ 9. Denne aftale treder i krafi pr. 01 .01.2015

Vester Vedsted Menighedsr6d, 6 3't' - (2 - Jo 0f'

ster Vedsted MenighedsrAd

Ribe Kirkeg6rd.,a. ,4/'' - t ",'
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Bilag 1

Folgende arbejdsopgaver vil blive udfort p6 Vester Vedsted kirkeg6rd af personale
fra Ribe Kirkeg6rde. Oversigten beskriver de funktioner, der er tilknyftet
gravstedsarealer, kirkeg6rdsarealer samt ovrige arealer. Der tages som udgangspunkt
afsaet i det p6geldende elements kvalitetsbeskrivelse, som det er beskrevet i
"Kvalitetsbeskrivelser for kirkegArde', udgivet af Skov og landskab april 2010
Er der arealer og elementer, som p6 nuverende tidspunkt ikke er beskrevet inden for
rammeme af "kvalitetsbeskrivelserne", kan personalet ved Ribe kirkeg6rde i
samrid med kontaktpersonen ved Vester Vedsted kirkeg6rd, blive enige om
standarden heraf.

GR,AVSTEDSAREALER

Definition af gravstedsarealer:
Gravstedsarealer omfatter alle arealer, hvor der kan foregA kistebegravelse og
urnenedseftelse og inden for hvilke gravstedsejeren kan have rAderet og pligi.
Arealerne er oftest omkranset af gravstedshekke. Samflige elementer pl
gravstedsarealer tilstrabes at blive holdt med haveudtryk. (se nermere definition i
Kvalitetsbeskrivelserne).

1.00 PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GMVSTEDER (6rtio reqninq).

1.01 Fjernelse af visne buketter ca.l gang hver uge hele 6ret.

1.02 Lugning, rivning og opfyldning med jord i bede.

1.03 Beskering af roser samt fjernelse af visne partier p6 beplantningen.

1.04 Gennemgang 2 gange 6rligt eller efter behov af beplantning med henblik p6
beskering for at fremme en harmonisk form.

1 .05 P6legning(efterfyldning) af perlesten

1.06 Rensning af gravminde for gronalger, smuds, fugleklatter m.v

3O94Per pLEJE oc veol_l
YDELSERNE I PUNKT 1.OO)

2.01 Fornyelse af udgAede eller forvoksede planter.

2.02 Godskning og vanding af beplantning under etableringsfasen.

2.03 Opretning af belegning og gravminde ved jordsatning.
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3.0't Rydning af eksisterende beplantning og sten.

3.02 Regulering af gravsted med muldjord.

3.03 Tilplantning af gravsted.

3.04 Stenarbejde; tradesten, kantafgrensning, perlesten m.v.

4.01 Plantning af p6skelitjer.

4'02 Plantning af stedmoder (for6rsbromster). lnden piske hvis vejret tiilader det.

4.03 Plantning af begonia m.v. (sommerblomster). lnden grundlovsdag.

4.04 Plantning af efterirsblomster m.v.

4.05 Udsatning af juletulipaner.

4.06 Udlagning af kranse.

5.01 Visne blade fjernes inden granp6legning.

5.02 Gravstedet grandakkes.

5.03 Pyntegront fjemes om for6ret og gravstedet rives/fejes.

5.04 Grandakning afsluttes inden 1. sondag i advent

6.00 SLOJFNING AF GRAVSTEDER

6.01 Rydning af beplantning og stenmaterialer.

6.02 Fjernelse af gravminder.

6'03 Regulering af gravsted og evt. tirs6ning med gres er. tirprantes efter aftare.
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7.OO BEGMVELSER.

7.01 Rydning af beplantning m.v. inden begravelse.

7.02 Gravminder fjemes evt. af stenhugger.

7.03 Gravning og tilkastning af grav.

7.04 Kort tages af efter aftale med pArorende

7.05 P6lagning af blomster, siledes at hver buket kan ses.

7.06 Opsatning af tr@kors p6 den tilkastede grav.

7.07 Fjernelse af blomster og kranse efter nedvisning.

8.OO URNENEDSATTELSE.

8.01 Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belagning.

8.02 Gravning og tilkastning af umegrav.

8.03 Hvis p6rorende deltager, assisterer medarbejder i sort toj ved urnenedsattelsen.

8.04 Fjernelse af blomster og kranse efter nedvisning.

8.04 Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belegning.

8.05 Opretning og efterfyldning med jord og perlesten m.v.

9.OO GR,IESARBEJDE VED GRAVSTEDER IGRAS

9.01 Ugentlig grasklipning i hele vakstsasonen el. efter behov.

9.02 Godskning 1 gang 6rligt.

9.03 Afretning af kanter 2 gange 6rligt.

9.04 Jordarbejde, opretning og grassAning efter sammensynkning af grave.

9.05 Vertikalskering, topdressing og efters6ning efter behov.
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10.01 Udtagerse af gravsreder foregdr ved henvenderse tir Ribe Kirkeg6rdes kontor.

10.02 Aftale om begraverse/urnenedsefterse foreg6r fra Ribe Kirkegdrdes kontor.

10'03 Aftale om anreg/omragning af gravsteder ved henvenderse tir Ribe Kirkegdrde.

10.04 Ribe Kirkeg6rde udarbejder anlegstilbud til gravstedsejere.

10'05 lndberetning af misrighordte gravsteder tir Ribe kirkeg6rdes kontor.

10.06 Bestilling af 6rstidens blomster, buketter, kranse, gran m.v.

10.07 lndkob af planter; treer, buske m.v.
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Kirkeg6rdsarearer er aile ovrige arearer, der ikke er omfattet af kistebegraverse ogurnenedsettelse, og som.tilhorer kirkeg6rden. Gravstedshe*e tirnorei r<ir[e-g=Arden og erderfor.fort under kirkeg6rdsar^earer. pdstegdrdshaven og de tirstodende arearer erligeledes omfattet af nedenstaende aftale. Samtlige arealer tilstrebes at blive holdt medhaveudtryk.

11.00 BEPLANTNING.

Beplantning plejes s6 den opforder kravene for erementer i ,,Kvaritetsbeskriverserne,,:

11.01 Gravstedshekke.

1 1.02 Klippede hekke.

11.03 Bundd@kke.

1 1 .04 Stauder og roser.

1'1.05 Treer.

1'1.06 Formklippede buske.

11.07 Busketter.

11.08 Soen.

12.00 GRAS.

Samtlige gr@sarealer tirstrebes hordt som grasprene, hvirket anforer forgendevejledende plejestandarder:

12.01 Grasklipning ca. 1 gang ugenflig i hele v@ksts@sonen eller efter behov.

12.02 Godskning 6n gang 6rligt.

12.03 Afretning af kanter 2 gange 6rligt.

12.04 Vertikalskering, topdressing og eftersining efter behov.

12.05 Grastrimning af skrininger mod vest, syd og hojen p6 kirkeg6rden 2-4 gange edigt.

12.06 Gresarearet meilem ydersiden af hak og groftekanten tirstrabes hordt somgresplane.



Samtlige belagninger lose som faste holdes med havepreg.

13.01 Fejning og opsamring af snavs pa arearer med fast beragning efter behov.

13.02 Renholdelse og rivning af gange 6n gang om ugen eller efter behov.

13.03 Renholdelse af veje, stier, gange.

13'04 Gange og stier regureres og p6fyrdes med perresten og srotsgrus efter behov.

13.05 Faste belegninger efterfyldes med stenmel efter behov.

13.06 Stier med slotsgrus brendes.

13.07 Vejene vest og syd for kirken holdes efter nermere aftale.

13.08 P-pladsen vedligeholdes med stabilgrus

'13.09 Sorge for snerydning af p. plads og adgangsvej til kirken

14.00 INVENTAR OG BYGNINGER

14.01 T amning af affaldskurve efter behov.

14.02 Banke, affaldskurve, skilte m.v. renholdes efier behov.

14.03 Lukning/6bning for vandet p6 kirkeg6rden vinter/for6r.

14.04 lndsamling/udbringning af vandkander og b@nke m.v. vinter/for6r.

14.06 Vedligeholdelse af banke

14.06 Foranledige at tagrender p6 kirken tommes efter lsvfald.

14.08 Foranledige tomning af afialdsplads til gront affald.
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15.01 Gresklipning i prestegdrdshaven 1 gang ugenflig i vekstsasonen eiler efterbehov.

lr:3i3",*n"'ngen 
ved Sognehus og prasteg6rd brandes efter behov og efterfytdes med

15.03 Foranledige snerydning og stroning af adgangsvej til kirken,prestegArd ogsognehus.
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Bilag 2

KIRKETJENERDELEN

Vester vedsted Menighedsr6d gq Riqg Kirkeg6rde har indg6et en samarbejdsaftare vedr.kirketjenerdelen ved Vester VeOited Kirke. "

KIRKETJENESTEN

En Kirketjener der har Ribe kirkeg6rde som ansattersessted, medvirker ved gudstjenesterog andre kirkerige handringer ved Vester VedsteJ iirr". xi*"t1"neren oero i,irit to; ogskal vare-tilstede under gudstjenester og kirkerije n"noting"r. xi*etieneien nieovirr<erefter den fungerende pr@sts.anvisningeiog sraisarmen med kirkens ovrige personaremedvirke tir at, at gudstjenesten eler iirketi-ge ninJiing", ikke forstynes af uorden eleruro.

Kirketjeneren sorger for ved kirkelige handlinger, at

1 . Kirken og tilhorende lokaler er i ordenflig stand

2. Kirken er opvarmet og at samflige lys er tandt.

3' Ophenge sarmenumre p6 nummertavler, tande teresryngeanreg, mikrofon ogalterlys.

4. Kirkeklokkerne ringer i forbinderse med de kirkerige handringer efterringeregulativet.

5 F.remsette arterkark, disk og s@rkarke, samt vand p6 arter, pradikestor ogkirkesangerpult. Fremlegge dAbsservietter og arrg" for tempereret vanJid6bskanden.

6. Modtage kister, fremsette jordp6kastersessettet og kistebanke tir kister

7. Stille stole frem efter behov

8. Der er friske buketter p6 alter og predikestol, gerne fra staudebedet.

9' Forud for handringer at ophorde sig i v6benhuset og vare kirkegengere, brudepar,pr@ster, d6bsfolk og begravelsesfolge behjelpelig.

10. Efter handlinger at sorge for oprydning, afvaskning af alterkalk, sarkalker ogdAbsfad, slukning af lys, varme samt afldrsning
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1 1. Pyntning af kirken ved folgende handlinger:

o Adventskrans og Juletre i kirken til advent og jul.. Nye alterlys opsettes til 1. sondag i advento Juretra p6 4 m opsattes p6 prenen ost for kirken fra 1. sondag i advent tirHellig tre konger.
o Blomster og evt. andet til hostgudstjenester. Lys i stolestademe til adventsssndige, juleaften, iuledao. 2.iuledao.jutesondag, nytarsdag, skertorsdag] tangfr"o"g,' i,E.["j"s, i.ii.["0"g,pinsedag(hver anden tys og bog), 2-.pins6dag, AtteneEens"Ja!.-D;;;;;",.

ved konfirmation, begravelier, ioncdrter og lignende. 
-

' Ved.bryrupper og begraverser kan der tirbyies pyntning med lys og bromster
i stolestaderne p6 regning for medg6et tid tg udgifte, tiiraterillei." -'-

12. Der flages ved kirkelige handlinger.

Ribe kirkeg6rde sorger for at

1. Fore tirsyn med krokker, indstiiling af krokkens ur ifarge ringeregurativet.

2 Holde opsyn med erekriske instailationer, udskiftning af erperer og sikringer.

3' Fsre tilsyn med varmeanreg og sorge for opvarmningen af kirken og tirhorendelokaler.

4. Fsre tilsyn med teleslyngeanl@g, mikrofoner, batterier til mikrofoner, stik ogledninger

5. Undenetter kirkevergen s6fremt der opst6r uregermassigheder eiler mangrer ikirken, sognehuset o! mandskabsbyg,iing;n. 
-'
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Ribe kirkegirde varetager renhordersen af kirken, sognehuset, offenflige toiret samtmandskabsbygninger s6ledes at

1' Lokalerne og inventar fremtrader rengjorte og krar tir brug ved arrangementer.

2. T6mrum er rengjorte

3. Kirkens hellige kar og messingtoj fremtrader pudset.

4. Alterduge, viskestykker og h6ndklader bliver hhv. vasket og renset

5' Foranledige vinduespudsning af kirkens vinduer 1 gang arrigt for konfirmation.

6' Vinduespudsning af vinduer i sognehuset efter behov, dog minimum hver 2. mdned.

7. Rengoringsmidler, diverse papirvarer, stearinlys, elperer, vin, brod, blomster,juletreer bliver indkobt og forefindes.
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Bilag 3

ADMINISTRATION

Vester Vedsted.Menighedsr6d og Ribe Kirkeg6rde har indg6et en
samarbejdsaftale vedr. administrationen af kiikeg6rdsdrifte-n ved Vester Vedsled
kirkegArd.

1. Alm. gravstedsregistrering p6 EDB (Brandsoft webbaseret kirkeg6rdssystem) i
forbindelse med begravelser, urnenedsattelser, herunder gravstejsinderraveJ6eoitor.

2. Udfardigelse og udsendelse af gravstedsbreve.

3. Udferdigelse og fremsenderse af Gias aftarer tir gravstedsindehaver og
Vester Vedsted sogns kirkeverge. Tir kirkevergen-fremsendes aftaren pZ mair.

4. Registrering af aftarer vedr. renhorderse/vedrigehorderse/bromster m.m.

5. Udsendelse af faktura i forbindelse med begravelser og urnenedsattelser.

6. Udsendelse af faktura i forbindelse med drlige aftaler om gartneriske ydelser samt
lobende udsendelse af faktura for bestilte arbelder.

7. Udsendelse af rykkere efter aftale med kasserer

8. Udsendelse af breve vedr. udlsbne gravsteder og forlengelse/slojfning af disse.

9. Administration i forbindelse med begravelser og urnenedsattelser.

Folgende arbejdslister m.v. der benyttes i forbindelse med arbejdsopgaver ved driften af
kirkegdrden vil blive udskrevet og kin rekvireres af Vester vedsteo irainigneoirao.

1 .01 Gravsteder med renholdelse.

'l .02 Gravsteder med grandakning.

'l .03 Gravsteder med for6rsblomster.

1 .04 Gravsteder med sommerblomster.

1'05 Gravsteder med efter6rsblomster, jureturipaner og vinterkranse, buketter
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2.0 1 lbrugtagne/aktive gravsteder.

2.02 Registrerede/bevaringsvardige gravsteder.

2.03 Udlobne gravsteder der skal slojfes

2.04 Der udarbejdes irligt en salgsbog med ledige gravsteder

3.01.1 Dato og tid for begravelse

3.01.2 Angivelse af gravsteds nr.

3.01.3 Kistens placering i gravstedet

3.01.4 Arstal for sidste begravelse i gravstedet.

3.02.1 Dato og tid for umenedsattelse

3.02.2 Angivelse af gravsteds nr.

3.02.3 Urnens placering i gravstedet

3.02.4 Urnenedsettelse med eller uden deltagelse af familie.

4'01 Ribe Kirkeg6rde tirskriver en gravstedsejer, der misrighorder/forsommerGravsted.
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Bilag 4

DRIFTSOPGAVER DER UDFORES AF
VESTER VEDSTED MENIGHEDSRAD

'1.00 DRIFTSOPGAVER DER UDF@RES AF Vester Vedsted

1.01 Al bygningsvedligeholdetse

Offentliggorelse af samarbejdsaftalen

Denne samarbejdsaftale fremsendes og offen iggores p6 Kirkeministeriets hjemmeside.
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NOTE:

Vester Vedsted menighedsr6d afholder samtlige udgifter der er forbundet med indkob af
materialer, planter, godning, jord, sten, osv. iforbindelse med den daglige drift af kirken,
sognehuset, mandskabshuset og kirkeg6rden.

Efter aftale med Vester Vedsted menighedsrSd kan Ribe Kirkeg6rde udarbejde tilbud p6
storre omlegninger, reguleringer eller fysiske @ndringer p6 kirkegirden

Udgifter til vognmandskorsel, entreprenorer m.v. afholdes af Vester Vedsted
menighedsred. Ligeledes udgifter til bortskaffelse af dagrenovation fra kirkeg6rden samt
gront affald.

Ved brug af Ribe KirkegArdes maskiner betaler Vester Vedsted menighedsred efter
vedlagte prisliste.

Ribe kirkeg6rde benytter i s6 vidt muligt omfang Vester Vedsteds maskiner (se
inventarliste for graver) indtil Vester Vedsteds menighedsr6d tager anden beslutning.
Udgiften til vedligeholdelse, reparationer af maskinerne samt drivmidler, olie m.m. til
Vester Vedsteds maskiner, afholdes af Vester Vedsted sogns menighedsr6d.

Der er fra Vester Vedsted menighedsr6d oplyst, p6 grund af jordforholdende, at der er
stsne behov for vanding af arealerne. Vanding foreg6r med vandingsmaskine, som Vester
Vedsted menighedsr6d stiller til r6dighed. Udgiften til vedligeholdelse afholdes af Vester
Vedsted menighedsr6d.

Arbejde der udfores af Ribe kirkegdrde foregar efter Arbejdsmiljolovens bestemmelser.
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Prisliste udlejning 2015 Ribe Kirkegirde

Kirkeg6rdsmedarbejder inkl bekledning, sikkerhedsudstyr og saks
inkl. alt - feriepenge, pension, sygdom m.v.

Maskiner incl. Brandstof

Minilasser uden f6rer

Selvkprende gresslSmaskine med kantskerer, lOvsuger, uden fOrer

Hekkeklipper, motorsav, buskrydder og lignende

Pladevibrator

Skydestiger og wienerstiger og andet h6ndverktoj

Lastbil med fragt af materialler

Kgrsel afregnes efter statens takster.

Pr time inkl. tronsport, hvis det ikke er hete daEe

246,00 Momsfrit

Pr, time ecl. Moms

150,00

80,00

20,00

50,00

15,00

150,00


