Oplev glæden ved en

anlægsgartner

som kirkens graver
Lad os være jeres professionelle samarbejdspartner

Fra idé til handling - vi skaber udendørs forvandling

Knud Kirketerp-Møller,
kirkeværge, Korup Kirke:
”Vi er ikke længere så sårbare og udsatte ved
sygdom og tjenester – hos Skov Larsen er der altid
en medarbejder, som træder til. Kirkegården bliver
passet flot og menighedsrådet får megen ros for
den standard, som vi opretholder.”
Ib Rasmussen, kirkeværge, Ravnebjerg Kirke
”Der er stor tilfredshed med det arbejde, som I har
udført her på kirkegården ved Ravnebjerg Kirke.
Bent og hans hjælpere er altid meget omgængelige
og søde, når de er på vort område. Tingene bliver
gjort, når vi har talt om det, og vi skal aldrig rykke
for arbejdets udførelse, lige som I også er gode til
at komme med ideer til ændringer.”
Niels Würtz, formand for
kirke- og kirkegårdsudvalget, Ubberud Kirke
”Vi er meget tilfredse med det udførte arbejde
igennem den tid, vi har samarbejdet med Skov
Larsen. Vi har også kun tilfredse udsagn fra gravstedsejerne. Vi havde et fortræffeligt samarbejde,
da vi for nylig fik afd. Øst på kirkegården renoveret.
Resultatet er vi stolte af, og det kan I også være.”

Anlægsgartner Th. Skov Larsen varetager i dag graverfunktionen for flere
fynske kirker. Vi oplever stor tilfredshed, og vi glæder os over, at vi formår at
opretholde meget af det, som kirkerne forbinder med en graver på kirkegården.
Hvad vi kan tilbyde jeres kirke
I Danmark er der tradition for, at kirkegårdene er nogle af de smukkeste og bedst vedligeholdte
have- og parkanlæg. Det stiller helt særlige krav til vores ekspertise. Vi tager os af:
Vedligeholdelse, pasning og pleje af kirkegårde, klipning af hække, græsslåning,
beskæring, plantning af sommerblomster, grandækning, pasning af gravsteder osv.
Renovering på kirkegården
De praktiske opgaver ved begravelser og bisættelser
Dialog og snak med besøgende på kirkegården i det omfang, de ønsker det
Pasning og pleje af sognegård og præstebolig/-er kan også varetages,
som en del af en fast aftale eller efter behov

Fordele ved samarbejde med os:
Der er én fast anlægsgartner, som er hovedansvarlig. Sammen med få faste
kirkegårds medarbejdere bestrider de den klassiske graverfunktion i løbet af ugen
Flere medarbejdere kan tilknyttes, når opgaverne kræver det
Ingen sårbarhed ved ferier, sygdom og begravelser
Løser problemet med rekruttering af medarbejdere
Vi kommer med den nyeste viden – medarbejderne får løbende kurser og
videreuddannelse, så vi kan bidrage til fornyelse
Ingen udgifter til nyt maskinel for menighedsrådet

Kontakt os og hør nærmere
Ikke to kirker er ens. Det er vigtigt for os, at I får den løsning, som passer til jeres kirke og jeres behov.
I er altid velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne for et samarbejde om jeres kirkegård.
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