DEN SIDSTE REJSE
tag stilling allerede nu

Skive Kirkegårde

Velkommen til Skive
Kirkegårde
Det er aldrig rart, når nogen dør. Og de pårørende skal –
midt i sorgen – tage stilling til mange store og – for nogen
– svære beslutninger. Men den sidste rejse er uundgåelig,
og derfor kan det være en god idé at tage stilling til sted og
gravstedtype allerede nu.
På Skive Kirkegårde står vi til rådighed, når beslutningerne skal
træffes. Vores personale hjælper med at finde den helt rigtige
løsning, der passer til dig og dine kære.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.
2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.
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• Lokal virksomhed gennem 3 generationer.
• Stort udvalg i granit og mindesten
fra egen produktion.
• Dekorationer efter dine ønsker.
- hos os er du i centrum...
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Skive Kirkegård har et samlet areal på 6,1 hektar
og har ca. 7.000 anlagte gravpladser. Kirkegården blev
indviet i starten af 1800-tallet og er dermed Skives
ældste kirkegård, som dog løbende op gennem årene
er blevet udvidet og tilpasset tidens behov. Ud over
at være Skives ældste kirkegård er den – grundet det
bakkede terræn – også en af landets flotteste.

Egeris Kirkegård blev indviet i 1960 og er en
stemningsfuld oase med en blanding af traditionel
kirkegård og skov/parkkirkegård. Det samlede areal på
Egeris Kirkegård er 2,7 hektar med ca. 2.200 anlagte
gravpladser.

Skive/Resen Kirkegård blev indviet i 1973 og er
dermed den nyeste af de tre kirkegårde. Skive/Resen
Kirkegård er anlagt som en stor, smuk park, som breder
sig over 8 hektar med ca. 2.700 anlagte gravpladser

Skive Begravelsesforretning
Vestergade 14 • 7800 Skive

Tlf. 97 52 08 98

Dag • aften & weekend
www.boudigaard.dk

Nærværende
Personlig • Nutidig

Vi varetager alt vedr.
Begravelse • Bisættelse

Lokalt
kendskab

Gratis møde og rådgivning
ved uddannede bedemænd

Hvad skal der ske, når
nogen går bort?
De fleste har gjort sig tanker om, hvordan de gerne vil
begraves, og hvor de vil ligge. Andre har aldrig forholdt sig til
det, og det kan derfor være svært for de pårørende at vælge
den rigtige løsning. Når du skal vælge et gravsted, henvender
du dig på kirkegårdskontoret – enten ved personligt
fremmøde eller telefonisk – og vi hjælper dig med at finde det
helt rigtige sted.
Der er flere typer af gravsteder at vælge imellem:

Kontakt os ved henvendelse om
gravsteder, dødsfald og lignende:
Skive Kirkegårde
Kirkegårdskontoret
Reberbanen 19
7800 Skive
Telefon: 97 52 06 44
E-mail: info@skivekgd.dk
www.skivekirkegaarde.dk
Åbningstider for henvendelse:

Kistegravsted med plads til en eller flere kister. Ligger ud
til de små gangstier. Gravstedet er med hæk og beplantning,
samt mulighed for at opstille gravsten. Kistegravstedet kræver
vedligeholdelse. Dette kan gøres helt eller delvist af dig. Vi kan
også sørge for vedligeholdelsen. Kontakt kirkegårdskontoret,
hvis du vil have os til at hjælpe dig.

Mandag til fredag:

kl. 09.00-13.00

Kistegravsted i park anlagt i plæne uden adskillelse
mellem gravstederne. Det er muligt at opstille gravsten.
Urnegravsted med plads til en eller flere urner. Gravstedet
er med hæk og beplantning, og der kan opstilles gravsten.
Urnegravstedet kræver vedligeholdelse. Dette kan gøres helt
eller delvist af dig. Vi kan også sørge for vedligeholdelsen.
Kontakt kirkegårdskontoret, hvis du vil have os til at hjælpe dig.
Urnegravsted i plæne med mindeplade eller
nummer anlagt i plæne med plads til en eller flere urner og
uden adskillelse mellem gravstederne. Mindeplade nedlægges
i plænen.
Urnegravsted i park anlagt i plæne med eller uden
adskillelse mellem gravstederne. Der kan opstilles gravsten.

Græsgrave vedligeholdes af kirkegårdens personale.
Vedligeholdelsen er obligatorisk, og du betaler forud for dette.
Såfremt man ønsker en guidet tur rundt på vore kirkegårde
står vi naturligvis til rådighed.

Klochs Begravelsesforretning
Skive og Omegns Begravelsesforretning

Møllegade 2 - 7800 Skive - Tlf. 97 52 01 50
www.klochs.dk - se vore priser på nettet

• 14594 • www.jsdanmark.dk

Urnefællesgrav uden navneplade og nummer.
Urnerne nedsættes i fællesplæne. I forbindelsen med
fællesgraven er der anlagt blomster og kranseplads.
Pårørende er velkomne til at deltage ved urnenedsættelse i
fællesgraven.

