Nyborg Kirkegårde
Begravelsesydelser

Ydelser

Kistebegravelse:
Kistebegravelse er en engangshandling i forbindelse med
begravelseshandlingen.

Tilstandskrav
Gravminde, planter mv., som kan genbruges, opbevares forsvarligt.
Fælles elementer og nabogravsteder lider mindst mulig overlast.
Graven er afstivet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Graven tilstræbes fri for stående vand ved begravelsen.
Kisten er ikke beskadiget unødigt på grund af tilkastningen.
Graven tilkastes som tuegrav med en overhøjde på ca. 40 cm.
Beskadigede elementer udenfor det aktuelle gravsted er reetableret.

Ydelsesbeskrivelse
Klargøring af gravsted.
Gravning af kistegrav incl. opsætning af afstivning.
Graven graves så dyb, at den kan tilkastes med 1 m jord til terrænniveau.
Pyntning af åben kistegrav med gran.
Indsættelse af kiste i kapel.
Klargøring af kapel med salmenumre, lys og blomster.
Klargøring af grav med jordskål, gangbro og understøtning til kiste.
Assistance i kapel, ved ligfølge og ved grav.
Klokkeringning før og efter handling
Der opsættes skilte for at undgå trafik foran kapel under handlingen.
Tilkastning af kistegrav.
Udlægning af blomster og kranse på gravsted.
Fjernelse af visne blomster efter begravelse efter behov.
Reetablering af fælles elementer og elementer på nabogravsteder.
Opretning af kistegravsted og gravsten og efterfyldning til terrænniveau indtil gravstedet er anlagt.

Ekstraopgaver
Nedsænkning af kiste.
Foreløbig pyntning af gravsted indtil anlæg kan finde sted.
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Bisættelse:
Bisættelse er en engangshandling i Nyborg
Kirkegårdskapel eller i Nyborg Vor Frue Kirke.

Ydelsesbeskrivelse
Indsættelse af kiste i kapel.
Klargøring af kapel med salmenumre, lys, blomster og jordskål.
Assistance i kapel.
Klokkeringning før og efter handling
Der opsættes skilte for at undgå trafik foran kapel under handlingen.
Udlægning af blomster og kranse på gravsted eller blomsterplads.
Fjernelse af visne blomster efter bisættelse efter behov.
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Urnenedsættelse:
Urnenedsættelse er en engangshandling i forbindelse med
begravelseshandlingen.

Tilstandskrav
Gravminde, planter mv., som kan genbruges, opbevares forsvarligt.
Fælles elementer og nabogravsteder lider mindst mulig overlast.
Graven tilstræbes fri for stående vand ved urnenedsættelsen.
Urnen er ikke beskadiget unødigt på grund af tilkastningen.
Graven tilkastes i niveau med det omgivende areal.
Beskadigede elementer udenfor det aktuelle gravsted er reetableret.

Ydelsesbeskrivelse
Klargøring af gravsted.
Gravning af urnegrav.
Graven graves så dyb, at den kan tilkastes med 0,5 m jord til terrænniveau.
Assistance ved nedsætning af urne.
Der ringes bedeslag efter urnenedsættelsen.
Tilkastning af urnegrav.
Reetablering af fælles elementer og elementer på nabogravsteder.
Opretning af urnegravsted og gravsten og efterfyldning til terrænniveau.
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