Hvordan foregår en urnenedsættelse?

På Skanderborg kirkegårde må familien altid være med til urnenedsættelsen, også
hvis det er urnefællesgraven (tidl. anonym
eller ukendtes).
Der går normalt 1-2 uger efter bisættelsen,
inden urnen er klar. Oftest er det bedemanden, der henter urnen på krematoriet
og afleverer den i kapellet på den kirkegård,
hvor den skal sættes ned, men af og til er
det de pårørende. I Danmark er det ikke
tilladt at opbevare urnen i hjemmet, og derfor er det altid muligt, at sætte urnen ind i et af vores
kapeller, indtil urnenedsættelsen skal finde sted.
I Skanderborg skal urnenedsættelse finde sted inden for almindelig arbejdstid, dvs. mandag til
torsdag ml. kl. 7.30 og 14.30, fredage mellem kl. 7.30 og 11.30, det kan altså ikke lade sig gøre i
weekender og på helligdage.
Når urnen er modtaget på kirkegården, sender vi en mail/brev om, at urnen nu er klar til nedsættelse, hvorefter familien kan aftale et tidspunkt med kirkegårdskontoret, hvis man ønsker at deltage. Vi skal gerne have besked mindst dagen før ønsket nedsættelse, så urnegraven kan laves på
forhånd.
Rent praktisk foregår det sådan, at I mødes med en gartner ved kapellet på den kirkegård, hvor
urnenedsættelsen skal finde sted. Her udleverer gartneren urnen til jer, så I selv kan bære den ud
til gravstedet, hvor der er pyntet med lidt stedsegrønt omkring, så det ser pænt ud. Her sættes
urnen ned ved siden af graven, så man kan løfte den ned i de bånd, som den er leveret med. Familien sænker som regel selv urnen ned, men gartneren kan også gøre det for jer. Herefter går gartneren, så I har tid til at tage afsked på jeres egen måde. Når I er gået, vender gartneren tilbage, og
dækker graven til og lægger evt. græstørv på igen. Hvis I ønsker at overvære tildækningen, aftales
det blot, når I bestiller tid til urnenedsættelsen.
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