HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE
Viborgvej 10, 7500 Holstebro
Tlf. 9740 1399 Fax. 9741 4560
E-mail: kontor@holstebrokirkegaarde.dk

Holstebro d. 18. maj 2020

Opdatering ift. genåbning af folkekirken d. 18. maj 2020
Åbningstider på kontoret
Kontoret vil åbne op for fysisk henvendelse på kontoret fra d.
25. maj 2020.Der vil maksimalt kun være 3 personer (udover
personalet) i vores kontorlokale ad gangen til en start. I
forbindelse med åbning af kontoret vil vi også vende tilbage til
vores almindelige telefontid fra kl. 8.00-13.00 mandag-fredag.
Uden for telefontiden kan vi kontaktes på vores e-mail
kontor@holstebrokirkegårde.dk.

Anvisning af gravsteder og anlægssamtaler
Fra og med d. 25. maj vil 9 pårørende kunne deltage i
anlægssamtaler og anvisning af gravsteder. Vores personale
mødes kun med de pårørende på kirkegården efter
forudgående aftale med kontoret. Der gælder selvfølgelig
stadig afstandskrav osv.

Urnenedsættelser
Fra d. 25. maj 2020 og frem vil der ikke være begrænsninger på
antallet af deltagere ved urnenedsættelser, så længe
handlingen foregår udendørs. Kirkegårdspersonalet vil også
efter denne dato nedsænke urnen, hvis dette er familiens
ønske.

Krematoriet
Der er efterhånden normale driftstilstande i krematoriet.

Overværelse af kremeringer
Det vil stadig ikke være muligt at overvære kremeringer i
perioden frem til d. 1. august 2020.

Udlevering af urner
Det vil stadig kun være bedemænd som kan afhente urner på
krematoriet. Men pårørende kan afhente urner på vores kontor
efter aftale.

Brug af kirkegårds kapeller
Der vil stadig kun maksimalt kunne deltage 24 personer i en
begravelseshandling eller bisættelse i vores kapeller. Men som
noget nyt kan flere pårørende slutte sig til følget udenfor
kapellet og f.eks. følge rustvognen ud af kirkegården eller følge
med til graven og være med til nedsænkningen af kisten eller
urnen.
Vi håber stadig, at I vil gøre de pårørende
opmærksomme på risikoen for smitte ved større forsamlinger
og afstandskravene stadig er gældende. Der vil stadig være
håndsprit i kapellerne, som vi på det kraftigste vil opfordre alle
deltagere til at bruge håndsprit før og efter handlingen og
mindske al fysisk kontakt. Det vil nu være muligt at levere kisten
til kapellet med følge, vi henstiller dog til at der maksimalt
deltager 10 personer (da dette ikke omfattet af dispensationen
for begravelseshandlinger). Det er stadig ikke muligt at afholde
fremvisninger, omlægninger etc. i kirkegårdskapellerne.

KirkegårdsCaféerne
Vil stadig være lukket
frem til d. 1. juni 2020.

Rundvisninger
Vil stadig være aflyst frem til og med d. 1. august 2020.

Toiletter på kirkegården
De offentlige toiletter vil stadig være aflåst. Ved handlinger i
kapellerne vil der være adgang til toiletterne.
Vi håber stadig på jeres forståelse for de begrænsninger, som
der desværre stadig vil være ift. deltagerantal osv. og at vi kun
i begrænset omfang kan åbne op for nogle af vores aktiviteter.
Med venlig hilsen

Michael Smidemann
Kirkegårdsleder v. Holstebro Kirkegårde og Krematorium

