ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΟΥ YARRA VALLEY

Το Μαυσωλείο του Yarra Valley είναι το μόνο μαυσωλείο
που εξυπηρετεί τους κατοίκους της ευρύτερης Ανατολικής
περιφέρειας. Συνδυάζει την παράδοση, τον πολιτισμό
και το κύρος με την ομορφιά του τοπικού τοπίου.
Αποφασίστηκε από κοινού και σε συνεννόηση με την
τοπική κοινωνία, η εφαρμογή ενός ανοικτού τύπου
σχεδίου, το οποίο φέρνει εσάς και την οικογένειά σας
κοντά στη φύση με θέα τους γύρω λόφους. Στην ανατολική
πλευρά έχει γίνει φύτευση αρωματικών φυτών, υπάρχουν
φυτά που κοσμούν τις πέργολες και φυσικοί θάμνοι,
ενώ στη δυτική πλευρά υπάρχει ένας πανέμορφος
ελαιώνας. Διατίθενται ατομικές και διπλές κρύπτες,
καθώς και κρύπτες όπου μπορεί να τοποθετηθούν δύο
φέρετρα, το ένα πίσω από το άλλο.

ΤΑΦΟΙ ΜΕ ΜΝΗΜΑΤΑ

Πρόκειται για ένα στέρεο και εντυπωσιακό πέτρινο μνήμα,
που συνήθως είναι από γρανίτη ή μάρμαρο και αποτελεί
την τυπική και παραδοσιακή μορφή μνήματος. Τα μνημεία
αυτά μπορούν να κατασκευαστούν με τη δική σας συμβολή
και με δυνατότητα επιλογής τεχνίτη μαρμάρου/πέτρας.
Παρακαλούμε να λάβετε υπ’ όψιν ότι στην αγορά του
τάφου δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του μνήματος.

ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Το παρεκκλήσι Federation Chapel προσφέρει πανοραμική
θέα και είναι χτισμένο σε μια κορυφή, όπου ο επισκέπτης
βλέπει τους γύρω εντυπωσιακούς λόφους και αμπελώνες.
Μέσα στο παρεκκλήσι μπορεί να παρακολουθήσουν κάποια
λειτουργία ή τελετή 140 άτομα, ή 380 μέσω video-link στους
παρακείμενους χώρους. Υπάρχει επίσης, η δυνατότητα
κέτερινγκ για δεξιώσεις μέχρι 340 ατόμων στην αίθουσα
Candlebark Function Room, όταν αυτή χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με τις αίθουσες North και Melba.

03 9737 2300
lilydale@gmct.com.au
www.gmct.com.au
126-128 Victoria Road, Lilydale VIC 3140
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δευτέρα με Παρασκευή 9.00 π.μ. - 5.00 μ.μ.
Σαββατο-Κύριακα και Δημόσιες Αργίες Κλειστά
ΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
7.00 π.μ. - 5.30 μ.μ.
(7.00 π.μ. - 7.30 μ.μ. θερινή ώρα)

Αν έχετε πρόβλημα ακοής ή έκφρασης, επικοινωνήστε
μαζί μας μέσω της υπηρεσίας National Relay Service:
Χρήστες του TTY 133 677
Χρήστες που ομιλούν και ακούνε 1300 555 727
Χρήστες του Internet Relay συνδεθείτε με τον ιστότοπο
www.relayservice.gov.au
Χρήστες του Video Relay επιλέξετε το διαθέσιμο
NRS video μέσω Skype
Χρήστες του SMS Relay 0423 677 767

Υπηρεσία Διερμηνέων 03 9280 0757

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ LILYDALE

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το νεκροταφείο του Lilydale Memorial Park έχει μια
μακρά και περήφανη ιστορία στην εξυπηρέτηση των
διαφορετικών και αυξανόμενων αναγκών της τοπικής
κοινωνίας, η οποία χρονολογείται από το 1863,
όταν έγινε η πρώτη ταφή στο αρχικό νεκροταφείο
γνωστό ως Lilydale Lawn Cemetery. Το νεκροταφείο
αυτό κάλυψε για πολλά χρόνια τις αρχικές ανάγκες των
πρωτοπόρων κοινοτήτων, μέχρι που υπήρχε πληρότητα,
και τότε αναζητήθηκε ένας νέος χώρος. Σε μικρή
απόσταση 1 χιλιομέτρου επί του Victoria Road βρέθηκε
ο κατάλληλος χώρος και έτσι ιδρύθηκε το νεκροταφείο
του Lilydale Memorial Park.

Μνημεία με χαραγμένα φύλλα αμπελιού

Μονοπάτι Djeernongs

Τάφοι με Γκαζόν

Μαυσωλείο του Yarra Valley

Σήμερα το Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικών
προαστίων του GMCT’s, το νεκροταφείο Lilydale
Memorial Park πραγματοποιεί ετησίως 2200
περίπου ταφές και αποτεφρώσεις. Το κρεματόριο
και το μαυσωλείο είναι οι μοναδικές στο είδος τους
εγκαταστάσεις, που υπάρχουν και εξυπηρετούν αυτή την
περιοχή της Ανατολικής Βικτώριας.

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ
ΑΠΟΤΕΦΡΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

Το Cooring Yering διαθέτει δύο θέσεις σε ένα
υπερυψωμένο παρτέρι γύρω από ευκάλυπτο και
βρίσκονται κοντά στη ροτόντα εντός του κήπου με τα
μνημεία με τις τριανταφυλλιές. Ο κήπος Melba Rose
Garden (φωτογραφία) διαθέτει διπλές θέσεις, η μία
δίπλα στην άλλη, που περιβάλλονται από παρτέρια με
τριαντάφυλλα. Τα αποτεφρωμένα λείψανα θάβονται
στο γκαζόν για να μην προκληθούν ζημιές στις ρίζες των
φυτών. Αν προτιμάτε να γίνει ενταφιασμός της τέφρας
σε παρτέρι, τα μνημεία Granite Edge (από γρανίτη)
διαθέτουν δύο θέσεις, ανάμεσα σε ανθισμένους
ευκαλύπτους και εγχώρια φυτά, που περιμετρικά
πλαισιώνονται με γρανίτη.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΕ ΧΑΡΑΓΜΕΝΑ
ΦΥΛΛΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Αυτό το μνημείο αποτελείται από χρωματιστές χάλκινες
πλάκες, που αντιπροσωπεύουν τα επιχρυσωμένα φύλλα
αμπελιού χαραγμένα σε κόκκινο γρανίτη. Τα φύλλα
αυτά, γνωστά ως The Vine of Remembrance, τιμούν τη
μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων, των οποίων
η τέφρα διασκορπίσθηκε ή που έχει ενταφιαστεί σε
άλλη τοποθεσία.

ΤΑΦΟΙ ΣΕ ΓΚΑΖΟΝ
ΠΛΑΚΕΤΑ/ΒΑΣΗ

Οι τάφοι σε γκαζόν χωρίς μαρμάρινη επικάλυψη
βρίσκονται στους κήπους Manna Gum Gardens,
Paperbark Lawn και Yarra Gum Lawn, και έχουν μια
ατομική πλακέτα τοποθετημένη σε βάση από τσιμέντο
και στους οποίους μπορεί να γίνουν μέχρι και τρεις
ενταφιασμοί. (Μπορεί να επιλεγούν πλακέτες που
μπορεί να αφαιρεθούν από τη βάση, έτσι ώστε να
προστίθεται δεύτερος και τρίτος ενταφιασμός.) Σε κάθε
τάφο μπορεί να γίνουν μέχρι και τέσσερεις ενταφιασμοί
αποτεφρωμένων λειψάνων.

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΑΦΙΑΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΓΡΑΝΙΤΗ

Υπάρχουν παραδοσιακές επιτάφιες στήλες και
βάσεις με γωνίες από γρανίτη. Στις επιφάνειες
από γρανίτη μπορεί να χαραχθούν επιγραφές ή να
τοποθετηθεί ατομική πλακέτα. (Μπορεί να επιλεγούν
πλακέτες με βάση, που μπορούν να αφαιρεθούν
από μνήματα όταν υπάρχουν περισσότερες από
μία ταφή.) Η τοποθεσία Lawn Pavilion έχει θέσεις,
στις επιφάνειες των οποίων μπορεί να γίνουν έως
και τρεις ενταφιασμοί. Η τοποθεσία Yellow Gum Garden
διαθέτει παραδοσιακούς τάφους με επιτάφια στήλη
για δύο ενταφιασμούς και τάφους με επιτάφιες στήλες
και επιφάνειες για τρεις ενταφιασμούς.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ &
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ

Το Djeernongs Walk πήρε την ονομασία του από
την αντίστοιχη λέξη των Ιθαγενών Αυστραλών, που
σημαίνει «μονοπάτι ή πολλές πατημασιές». Σε αυτή
τη τοποθεσία γίνονται φυσικοί, φιλικοί προς το
περιβάλλον ενταφιασμοί (μόνον ατομικοί τάφοι)
και γίνεται η διασπορά της τέφρας.

