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Horsens, den 22/6-17

Reservation af Vestre Kapel og Lille Sal – for bedemænd

Formål: At gøre det muligt for bedemænd at aftale tidspunkter for højtideligheder i kapellet,
også udenfor kirkegårdskontorets åbningstider.

Hvem kan reservere: Bedemandsforretninger, der ønsker adgang til web-kalender, får unikt
brugernavn og adgangskode fra kirkegårdskontoret.

Hvordan: (Vestre Kapel-rød) (Lille Sal-grøn)
Herunder reglerne, som brugere af kalenderen skal følge.

 ALLE BOOKEDE TIDER ER FØRST ENDELIGE NÅR DET BEKRÆFTES FRA
KIRKEGÅRDSKONTORET

 Gå ind på vores hjemmeside, under Kapelsal finder du linket til online-booking
 Der kan IKKE være en højtidelighed i Vestre Kapel og Lille Sal på samme tid.
 Du kan booke tider mandag – lørdag. Al booking skal ske 2 arbejdsdage før

højtideligheden. Torsdag kl. 12.00 er sidste frist for booking af højtideligheder om
lørdagen.

 Er der tale om en jordbegravelse skal man ringe til kontoret, så snart det er muligt.
 Ved udtag af nyt gravsted til kistebegravelse, skal dette være på plads 2

arbejdsdage før højtideligheden.
 Seneste starttidspunkt for højtideligheder er kl. 14.30, og for jordbegravelser er kl.

13.00
 Den enkelte bruger kan rette/slette i egne bookinger.
 Ved reservation må reserveres max. 2 tider pr. sag. Reservationen rettes/slettes, så

snart tidspunktet er afklaret. Første ord i beskrivelsen skal være ”Reservation”
 Det første ord i beskrivelsen – som alle kan se umildbart i kalenderen – skal være

beskrivende: f.eks. ”Reservation bis” – ”Begravelse”. Derudover bedes afdødes
navn oplyst, om der skal være kapelpynt og hvor urnen / kisten skal nedsættes.

F5 – opdatering:
 Før du taster tidspunkter, tryk på F5-tasten – herved opdatere kalenderen, hvis

en anden bruger har tastet noget samtidigt. Dette er særligt vigtigt, hvis du har
været loggen på kalenderen et stykke tid.


