
             
 

   ÅRSTIDSBREV – EFTERÅR 2022 
 

Kære Gravstedsejer v. Nykøbing Sj. Kirkegårde.  
 
Dagene kortes, nætterne længes. Vi mærker de 
kølige vinde i kinderne og ifører os både hue og 
vanter. Dette og B.S. Ingemanns fine tekst fra 
1831 varsler vinterens snarlige komme: 
 
           I sne står urt og busk i skjul, 
               det er så koldt derude, 
           dog synger der en lille fugl 
             på kvist ved frosne rude. 
 
Mindet er evigt 
Den 6. november kl. 15:00 er der Allehelgen 
gudstjeneste i Nykøbing Sj. Kirke. 
Efter gudstjenesten vil der være lys langs 
gangene på Kirkegården, og der serveres en kop 
varm suppe ved Kirkegårdskontoret, hvor det 
også vil være muligt at træffe sognepræsterne, 
Sten Hartung og Karin Bundgaard Nielsen 

 
Husk at medbringe vandflasken, 
hvis du har brug for vand til vasen. Aftapnings-
hanerne lukkes, og vandkanderne tages ind, når 
der er udsigt til nattefrost.  

 
Så er årets grandækning i gang,  
og har du ikke allerede en aftale om grandæk-
ning, så kan Kirkegårdskontoret kontaktes for 
bestilling senest den 15. november. 
Medmindre der er bestilt datopyntning, kan vi 
ikke love en præcis dato for, hvornår vi pynter 
lige netop jeres gravsted. Dette håber vi, at alle 
vil have forståelse for. 
 

            

Grandækningsfoto 
Igen i år tilbyder vi de gravstedsejere, som ikke 
får mulighed for at besøge deres pyntede 
gravsteder, at fremsende foto af grandækningen 
på e-mail. Ved ønske herom kan Kirkegårds-
kontoret kontaktes med oplysning om 
gravstedsnummer senest den 9. december. 
 
Lys på gravstederne er virkelig fint, men … 
Vi tillader os alligevel at minde om Kirkegårdens 
vedtægter, hvoraf det fremgår, at lyskæder; 
gravstedslys og andet pynt med batteri og 
solceller ikke må placeres på gravstederne. Med 
risiko for at splintre gælder det samme for ting 
af glas. Lignende vil derfor kunne blive fjernet 
uden forudgående advisering. 
 
www.findgravsted.dk 
indeholder luftfotos med visning af gravsteds-
placeringer på de fleste af landets kirkegårde. 
Så vil man besøge et gravsted, men ikke lige 
ved, hvor på kirkegården, det er placeret, kan 
hjemmesiden være til stor hjælp. På en 
computer, en tablet eller en mobiltelefon søges 
først efter kirkegårdens navn. Herefter søges på 
afdødes navn, hvorefter gravstedets placering 
vises med en blå prik på luftfotoet. Søger du på 
kirkegården i Nykøbing Sj., skulle placeringen af 
jeres gravsted også gerne komme frem. God 
fornøjelse med søgningen. 
 

            
 
Afmeld kommende Årstidsbreve 
Ønsker du ikke at modtage kommende 
årstidsbreve kan det afmeldes ved at kontakte 
Kirkegårdskontoret. 
 
           Mange venlige hilsener fra 
   Personalet v. Nykøbing Sj. Kirkegårde  
          ________________________ 
                    
             Nykøbing Sj. Kirkegårde 
        Klintevej 24, 4500 Nykøbing Sj. 
          E-mail:  nyksj.kgd@mail.dk         
               Telefon: 59 91 14 68  
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