
 

 

Kære gravstedsejer på Egernsund Kirkegård 

 

D. 1. juli 2015 er Egernsund kirkegård trådt ind i det eksisterende kirkegårdssamarbejde med Gråsten, 

Adsbøl, Kværs og Rinkenæs kirkegårde. 

Det er et samarbejde, der især går ud på at hjælpe hinanden på alle kirkegårde, og vi vil bestræbe os på at 

alle kirkegårde på sigt vil fremstå med samme høje kvalitet men med hvert sit særpræg. 

Som det måske allerede er bemærket, er der kommet nyt personale på Egernsund Kirkegård. Der vil være 

dage, hvor der er et helt team af gartnere på kirkegården, og der vil være dage hvor der kun er en enkelt eller 

ingen på kirkegården. Vi kan dog altid træffes på telefon, hvis I som pårørende har spørgsmål. 

For at Egernsund kirkegård skal fremstå med en høj kvalitet og for at arbejdsgangen forenkles for personalet 

er vi nødt til at vaser, river og lignende bag gravsten fjernes. Vi har til gengæld købt stativer til vaser og der er 

haveredskaber til rådighed ved vandposterne. 

Ligeledes må vi henstille, at på plæne gravsteder (plade i plæne samt afd. E i skoven) er det ikke muligt at 

henstille potter og pynt samt plante blomster eller lignende. Det er tilladt at stille buketter i spidsvaser eller 

nedgravede kirkegårdsvaser. Til jul må der gerne lægges gran og mospuder.   

Vi beder om, at ovennævnte bliver fjernet fra gravstederne inden d. 1. oktober 2015. Derefter fjerne 

personalet resten. Vi opbevarer effekterne ved mandskabsbygningen, hvor det kan afhentes indtil nytår. 

Gravstedskartoteket er i forbindelse med indtrædelsen i det fælles kirkegårdssamarbejde lagt ind på edb. Vi 

har gjort os umage for at få alle aftaler med på gravstederne, og beder jer kontakte os, såfremt I modtager 

faktura på noget, som I ikke mener er aftalt. 

For at administrationen af kirkegårdene kan foregå så effektivt som muligt må vi ændre faktureringen af 

renholdelsesfakturaer fra bagudbetalt til forudbetalt. Der vil blive udsendt fakturaer omkring nytår vedr. 

2015. For ikke at sende renholdelsesfakturaer ud for 2015 og 2016 samtidig, venter vi i 2016 med at sende 

renholdelsesfaktura til foråret. Fremover vil renholdelsesfaktura for det kommende år blive udsendt i starten 

af januar måned. 

Vi glæder os over det nye samarbejdet, og håber det bliver godt modtaget. Såfremt der er spørgsmål til 

ovenstående er I meget velkommen til at kontakte os. 

 

Med venlig hilsen      

Hans-Nicolai Lorenzen   Helle Blindbæk 
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