DØDEN –
EN NATURLIG DEL AF LIVET

NYKØBING MORS
KIRKEGÅRD

Nykøbing Mors Kirkegård
– Velkommen
Selv om døden er en helt naturlig del af livets cyklus, kan det
være et svært emne at tale om. Ofte forsøger vi at undgå de
svære emner, men hvis vi i stedet øver os i at forholde os til
emner som døden, forholder vi os samtidig til at fylde livet
med indhold og glæde, mens vi har det. Alle mennesker har
mål, de vil opnå, ting, der skal prøves og oplevelser, der skal
berige deres liv og jo mere indholdsrigt liv man har haft, jo
mere afklaret er man med at forlade det.
Et dødsfald er en hændelse forbundet med store
konsekvenser. Uanset, hvor afklaret man selv er, efterlader
man familie og pårørende i sorg. For dem kan det føles
som om, at alt går i stå, men tiden kan ikke stoppes. Der er
forventninger til, at de efterladte fortsætter deres daglige

gøremål, selv om de måske hellere ville stoppe op og
forholde sig til deres tab. Det er en sårbar og forvirrende
periode for de pårørende, hvor der samtidig skal træffes
mange svære valg.
Derfor kan det være en god idé at hjælpe dem på vej og
sætte ord på, hvordan afslutningen på livet kunne være.
Ved at skrive en sidste hilsen, foreslå salmer, tage stilling
til, om man vil brændes eller jordbegraves – og andre
praktiske ting – kan man gøre afslutningen nemmere for de
pårørende. Disse tanker omkring den sidste dag skal kun
være retningsgivende for de efterladte og hjælpe dem med
at træffe egne beslutninger, samtidig med at støtte dem i
sorgprocessen.
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Hvorfor er det vigtigt
at have et gravsted?
Gravstedets primære funktion er til sorgbearbejdelse og som
mindested. Gravstedet manifesterer dødsfaldet, og det er her,
den afdøde nu befinder sig. At erkende den nye virkelighed er
det første skridt igennem sorgen.
Kirkegården er til for de levende, for selvom det er her, vi
begraver vores kære, er alt der foretages til gavn for brugerne,
gravstedsejerne og andre besøgende. Kirkegården er en smuk
park med rekreative muligheder. Et sted, hvor der er plads til
sorgbearbejdelse, ro til eftertænksomhed og mulighed for at
danne fællesskaber på tværs af alder, køn og religion.
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Gravstedstyper på
Nykøbing Mors Kirkegård
Det er vigtigt, at valg af gravsted foregår på
kirkegården med rådgivning af kirkegårdens
personale. Tag kontakt til Kirkegårdskontoret, og
lav en aftale om fremvisning af kirkegården og de
mange forskellige muligheder.

Traditionelt kistegravsted, også til urner, har én

eller flere pladser. Området har en individuel beplantning, et
personligt præg samt mulighed for at opstille gravsten. Som
udgangspunkt står man selv for vedligeholdelse af gravstedet,
men det er også muligt at lade kirkegården stå for denne del.

Græsgravsted til kister findes i området der er
anlagt som park. Græsgravstederne kan etableres imellem
de traditionelle kistegravsteder. Der er mulighed for at sætte
vaser med afskårne buketter på plænen, men ingen personlige
effekter eller beplantning er tilladt.
Anonyme kistegravsteder i græs uden hæk og
gravsted. På denne type gravsted indgår obligatorisk udvidet
pleje og vedligehold. Der er hverken gravsten eller personlige
effekter, og gravstedet kan ikke fornys.
Traditionelt urnegravsted med plantebed. Her
er plads til to urner, og det er desuden muligt at sætte sit
personlige præg på gravstedet med personlige effekter og
planter i det tilhørende bed.
Urnegravsteder med bunddække er omkranset
af lave takshække. Gravstedet har plads til to urner, og der er
mulighed for at sætte vaser med afskårne blomster på stedet.
markant træ som centrum. Der er mulighed for at sætte vaser
med afskårne buketter på plænen, men ingen personlige
effekter eller beplantning er tilladt.

Fællesplænen er et anonymt urnegravsted uden hæk og

gravsten. Området er dækket med græs, og afskårne buketter
skal placeres på den dertil indrettede plads på plænen.
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Plade i plæne er et åbent græsdækket område med et

