
   
 

    
 
     ÅRSTIDSHILSEN – FORÅR 2022 
 
Kære Gravstedsejer v. Nykøbing Sj. Kirkegårde.  
 
Så er det atter blevet tid til at informere lidt  
om, hvad der sker på Kirkegården, og vi håber, 
at både du og dine nærmeste vil finde såvel 
glæde som nytte ved at læse det. 
                                                       
”Forårs-poesi”  

Dagene længes, lyset tager til. Vi vågner  
fra vinterens dvale til solsortens tidlige 
morgenfløjt og fornøjes igen ved synet af 
spirende frø, krokus og Bondeblomsten 
med sit gule bæger, som nu igen titter  
frem overalt i haver og på Kirkegårde. 
 

   
 
Nye træer, planter og forårsløg 
Sidste efterår blev egetræerne langs  
P-pladsen ved Kirkegårdskontoret  
erstattet med Japansk Kirsebærtræer,  
og rundingen ved Lapidariet blev tilplantet  
med Hortensia. Vi lagde desuden et hav af 
krokusløg i græsset langs asfaltstierne på  
Østre Kirkegård, som nu belønner os med 
smukke farver i forårssolen.  
Vi håber, at alle, både du og andre besøgen- 
de på Kirkegården, vil nyde planternes 
blomstring sammen med os.  
 
 

 
 
 
Forårsblomster 
Grandækningen er væk, gravstedshækkene er 
klippet, og inden Påske udplanter vi stedmoder 
og påskeliljer på gravsteder med aftale herom.  
 

            
 
Sommerblomster 
Gravstedsejere, som ikke allerede har en aftale 
med Kirkegården om udplantning af isbegonia, 
kan kontakte Kirkegårdskontoret, gerne inden 
den 15. maj. 
 
Pasning, renovering af gravsted mm. 
Går du med overvejelser om, at Kirkegårdens 
gartnere skal renholde dit gravsted i år; foretage 
beskæring; udskifte planter eller på anden vis 
hjælpe med fornyelse og renovering af 
gravstedet?  
Så mødes vi gerne med dig ved gravstedet for 
drøftelse af ønsker og muligheder, ligesom vi i 
øvrigt kan kontaktes på telefon eller e-mail for 
priser og anden information. 
 
Vand i hanerne 
Aftapningshanerne, som er placeret rundt 
omkring på Kirkegården, åbnes, og 
vandkanderne hænges frem, så snart der ikke er 
udsigt til streng og længerevarende nattefrost.  
 
Afmeld kommende Årstidsbreve 
Ønsker du ikke at modtage kommende 
årstidsbreve kan det afmeldes ved at kontakte 
Kirkegårdskontoret. 
 
Personalet v. Nykøbing Sj. Kirkegårde  
ønsker dig og dine et lyst og dejligt forår og 
ikke mindst – en glædelig påske. 
          ________________________ 
                    
             Nykøbing Sj. Kirkegårde 
        Klintevej 24, 4500 Nykøbing Sj. 
          E-mail:  nyksj.kgd@mail.dk          
               Telefon: 59 91 14 68  
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