Om kirkegårdene i Meløy
Kirkegårdene i Meløy driftes av Meløy kirkelige fellesråd.
Hva betyr det?












Meløy kirkelige fellesråd har ansvar for følgende oppgaver:
Ta opp graver og legge igjen graver
Etter noen måneder må gravene slettes ut og såes i.
Hvis gravene synker mere fyller vi på mer masse
Klippe gravgårdene slik at de til enhver tid er velstelte
Om vinteren vil vi om mulig frese opp hovedveiene
Vi skal sørge for at det er nok vanningsplasser
Vi tømmer søppelboksene nå de er fulle
Vi oppdaterer hjemmesidene våre med nye bilder av nye steiner og inskripsjoner hver høst
Vi gir tillatelse til firmaer som ønsker å utføre tjenester på gravgårdene
Vi krever inn festeavgift

Hva kan den enkelte gjøre på kirkegårdene?







Fester kan sette opp monument (eller leie noen som har tillatelse til å gjøre det)
Fester kan beplante et område foran monumentet (ikke ved siden)
Fester kan selv rette opp steinen og ved behov male opp skriften/bildene
Fester skal sørge for ettersyn av monumentet minst en gang pr år
Når fester dør må familien vurdere om de ønsker å beholde gravene. Ønsker de å beholde gravene må
ny fester oppnevnes.
Hvis fester sier opp graven(e) må monumentet fjernes av fester

Hvilke tjenester kan Meløy kirkelige fellesråd gjøre.


Meløy kirkelige fellesråd kan mot betaling sette opp stein, rette opp stein, sikre stein og påta seg stell av
graver.

Hvordan skaffe seg informasjon om de gravlagte og når skal neste festeavgift betales.
Se på vår hjemmeside venstre meny: Gravgårder og Gravsøk.
Her finner du hvem som skal gravlegges i Meløy. (Navn fra folkeregistret), Fra hvilken kirke/bedehus med
klokkeslett og til hvilken gravgård. Kart over alle gravgårdene (feltene)
Søkes det med navn, kommer alle med dette navnet opp. I tillegg får du opp følgende data:


Navn (kart feltet), monumentbilde, Født, død, gravlagt, gravplass, gravnummer og festeutløp

I noen tilfeller er fester død og vi klarer ikke å finne en som ønsker å påta seg ansvaret. Tidligere merket vi
gravstedet med merkelapper, men liten eller ingen respons har ført til at vi nå fjerner monumentet og hvis noen
ønsker å overta festet vil det etter at festeavgiften er betalt, bli satt opp igjen. Dette er for noen svært
frustrerende, men vi kan ikke ha steiner oppsatt som det ikke er fester til da fester er ansvarlig for at steinen er
sikret.

