Hostrup Menighedsråd

Vejledning til søgning af gravsten på Hostrup kirkegård
Søgninger på gravsten
 Man går ind på hjemmesiden https://gravsten.sydvestit.dk/.
 Herefter klikker man på ”Arkiv” i den øverste bjælke.
 I søgefeltet kan man så eksempelvis søge på et navn.

Et eksempel på søgninger:
 I søgefeltet skriver man ”Kaptajn” – så får man oplysninger om Kristian Nielsen.
 Man kan også i søgefeltet skrive ”Kristian Nielsen” så får man de samme oplysninger.
 Hvis man i stedet i søgefeltet skriver ”Hvil i fred” så får man alle de gravsten hvorpå der står ”Hvil i
fred” og det er rigtig mange.
 Prøv f.eks. med at skrive ”Jejsing” i søgefeltet. Så vil man få de gravsten hvorpå der står om de
eksempelvis er født eller død i Jejsing.
 Hvis man i søgefeltet skriver ”Søren” så får man alle de gravsten hvorpå der står ”Søren” eller
”Sørensen” eller hvor ”Søren” på en eller anden måde indgår.
 Hvis man vil undgå alt for mange gravsten bør man skrive det korrekte fulde navn. Her skal man
dog være klar over at på nogle gravsten fremgår kun fornavnet

Generelt om gravstensprogrammet
Gravstensprogrammet skal jævnligt vedligeholdes da:


Der løbende kommer nye gravsten eller nye navne på eksisterende gravsten.



Der kommer oplysninger, som kan lægges ind. Det der står på gravstenen kan lægges ind uden
tilladelse. Ved en del gravsten står der kun et navn. Hvis der skal lægges fødsels- og dødsdato ind
skal der ligge en tilladelse fra de pårørende. Efterhånden som de tilgår menighedsrådet vil disse
gravsten blive opdateret så man i programmet kan finde disse oplysninger.



Der er nok nogle tastefejl i systemet. Hvis de findes så send en mail til kd-privat@mail.dk.

Henvendelser om gravstensprogrammet
Hvis der findes fejl i søgningerne, yderligere oplysninger der ønskes lagt ind så kan Knud Damgaard
Christensen kontaktes på 28 77 72 69 eller via mail: kdc-privat@mail.dk og så vil henvendelsen blive
vurderet og tilrettet, hvis der er mulighed for det.

Knud Damgaard Christensen/4. juli 2020

