Information om forløb efter dødsfald.
Vedrører kun kirkegården
Rækkefølge og opgaver kan variere i forhold til hver enkelt forløb, men herunder
følger den mest almindelige rækkefølge. Både kistebegravelse og bisættelse
(kremering) er beskrevet.
1. Gravsted vælges/udpeges sammen med kirkegårdens personale. Ved kistebegravelse
mindst 4 dage før begravelsesdagen, ved bisættelse mindst 1 dag før (helst tidligere).
2. I forbindelse med valget af gravsted, aftale med personalet omkring kirkepyntning og
hvad der skal ske med kort og blomster efter den kirkelige handling.
3. Rydning og klargøring af et igangværende gravsted, foretages mod betaling for medgået
tid.
4. Efter den kirkelige handling, lægges blomsterne på det aftalte sted, oftest på graven,
sammen med kortene fra blomsterne. Normalt vil graven være dækket og blomsterne
placeret ca. 2 timer efter de pårørende har forladt kirkegården. Ved bisættelse ca. 1 time
efter.
5. Når blomsterne fra begravelsen falder, fjerner personalet de visne blomster og udlægger
gran eller andet grønt til jorddække, i sommerhalvåret plantes måske blomster. Det gøres
for at gravstedet ikke skal være så bart at se på i ”venteperioden” og rent praktisk gøre
det nemmere at følge og rette efter jordsætninger. Vær opmærksom på at navne-og
dekorationsbånd skal I selv fjerne, inden personalet fjerner blomster, hvis I ønsker
at gemme dem.
6. Efter en bisættelse, går der ca. 8 – 10 dage før urnen kommer tilbage fra krematoriet.
Herefter vil personalet ringe til anmelder (hvis ikke andet er aftalt), for at aftale deltagelse
og tidspunkt for nedsættelse af urnen. Nedsættelsen skal helst foregå i hverdages
dagtimer.
7. Når mindestenen er leveret fra stenhugger, aftales opgaverne omkring anlæggelse af
gravstedet, med personalet – hvem gør hvad, hvordan og hvornår.
8. Anlæggelse. Vi kan gøre det hele, men I bestemmer hvor meget I selv vil udføre, feks.
valg af bestemte planter eller bedsten. Dette arbejde udfører vi, i alle tilfælde, efter
regning for medgået tid og materialeforbrug. Tidspunktet for anlæggelsen af gravstedet,
er afhængig af især nedbørsmængden. Vi anbefaler at der ventes med anlæggelsen, til
der er et minimum af risiko for jordsætning. Fordi et anlæg bliver bedst, hvis opretninger
undgås efterfølgende.
OBS ! Det første år (ca.) efter en kistebegravelse, sker opretninger uden beregning.
9. I forbindelse med anlæggelsen, aftales opgaverne med den fremtidige ren- & vedligehold
af gravstedet og laves evt. GIAS aftale. Hvis ikke Gravstedsbrevet er udleveret, til
gravstedsindehaver, skal det ske her.
10. Her efter følger pasning og pleje af gravstedet ifølge indgåede aftaler.
11. I er altid velkomne til at kontakte personalet, for uddybende forklaring. Ligesom de altid
vil være behjælpelige med at besvare spørgsmål og løse opgaver.

