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BEGRAVNINGSPASTORAL KIVIKS FÖRSAMLING
HELHETEN
Kiviks församling har tre kyrkor som används vid begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.
Det är Ravlunda, Vitaby och S Mellby kyrkor. Kiviks kapell används av arbetsmiljöskäl aldrig vid
begravningsgudstjänst.
Vid begravning i annan ordning (s k borgerlig begravning) ställs Församlingshemmet i S Mellby till
förfogande.
På alla tre kyrkogårdarna finns möjlighet att gravsätta både kistor och urnor. Gravplatserna har
skiftande karaktär, och en mängd olika möjligheter till val av gravplats finns.
Dessutom finns på Ravlunda kyrkogård en askgravlund, med möjlighet att efter gravsättning sätta upp
namnet på den avlidne på en namnplatta. På Vitaby och S Mellby kyrkogårdar finns minneslundar, ett
helt anonymt gravskick. Dessa två kyrkogårdar kommer att under de kommande åren kompletteras
med askgravlundar.
PERSONAL
Kanslisten arbetar med bokning av begravningsgudstjänst, med att föra gravboken och alla andra
förekommande administrativa gravärenden.
Kyrkvaktmästarna arbetar med kyrkogårdar och gravplatser och vaktmästartjänst vid
begravningsgudstjänster. Vaktmästarna ansvarar för att visa möjliga gravplatser vid nyöppning av grav
och andra gravfrågor.
Kyrkomusikerna ansvarar för den musikaliska delen av begravningsgudstjänsten.
Prästerna ansvarar för helheten i begravningsgudstjänsten. Det innebär kontakt med anhöriga före
gudstjänsten, ansvar att leda gudstjänsten, i förekommande fall delta i minnesstund och också ett
uppföljande arbete i den efterföljande sorgeprocessen, bland annat genom sorgegrupper. Präst kan
delta vid gravsättning av urna, om anhöriga så önskar.
Kyrkoherden leder och fördelar arbetet.
TILLGÄNGLIGHET, TIDER OCH BEMÖTANDE
Vi är måna om att ha en hög tillgänglighet, både för samarbetspartners som begravningsbyråer, men
främst för anhöriga.
Pastorsexpeditionen är nåbar för begravningsbyråer under kontorstid måndag-fredag.
Den präst som ansvarar för begravningen ansvarar för att kontakta de anhöriga snarast efter bokning.
Vid akuta ärenden kan präst nås på mobiltelefon veckans sju dagar på dagtid.
Ibland kan de anhöriga vilja se den döde. Denna visning sker oftast i eller i anslutning till det bårhus
där den döde förvaras. Vi kan också i samverkan med begravningsbyrån erbjuda visning i kyrkan,
oftast vid begravningsdagen.
Tid för begravningsgudstjänst är torsdagar och fredagar kl 11.00 och 13.00. Fredagar kl 13.00 sker ej
jordbegravning.
Gravsättning av urna sker efter överenskommelse. Gravsättning i minneslund sker alltid utan närvaro
an anhöriga, på tid när det inte finns besökare på kyrkogården.
Vi vinnlägger oss om ett gott och etiskt bemötande av de anhöriga, i alla led och personalkategorier.

GUDSTJÄNSTENS UTFORMNING
Själaringning sker för medlem i Kiviks församling snarast efter att församlingen fått kännedom om
dödsfallet. Tidpunkt är kl 10.00 vardagar i den kyrka som de anhöriga önskar, oftast den kyrka som
begravningsgudstjänsten ska hållas i. Ringningen är 15 minuter lång. Kyrkan är öppen för andakt och
ljuständning kring själaringningen.
Tacksägelsen sker efter överenskommelse med de anhöriga vid en församlingsgudstjänst.
Tacksägelsen sker med bön och ljuständning i anslutning till kyrkans förbön.
Begravningsgudstjänsten
leds av präst och följer Kyrkohandbokens ordning.
Gudstjänsten blickar både bakåt och framåt, så att både minnet av den döde och tron på det eviga
livet belyses. I det centrala momentet överlåtelsen överlämnar vi den döde till Gud.
Gudstjänsten planeras tillsammans med de anhöriga, där delaktigheten i gudstjänsten kan ta plats.
Ibland efterfrågas tillkommande musik, både vokalt och instrumentalt. Kyrkomusikern ansvarar för
samordning av musiken och kan förmedla kontakter med externa musiker. Orgelmusik vid början och
slutet av gudstjänsten och vid psalmer ingår, men eventuell övrig musik kostar extra.
Församlingens förståelse av begravningsgudstjänsten innebär att vi är rädda om den levande
musiken. Vi avstår därför från inspelad musik, som ersättning för den levande.
Om det finns önskemål från de anhöriga om inspelad musik, kan ett sådant stycke framföras på
lämplig plats i gudstjänsten, dock inte som ersättning för den i ordningen föreslagna levande musiken.
Ansvarig präst bestämmer efter samråd med de anhöriga vilken inspelad musik som kan vara lämplig i
kyrkorummet.
Barnen har en viktig plats också i begravningen. Vi vill verka för att barnens perspektiv lyfts fram vid
begravningsgudstjänsten.
EFTER BEGRAVNINGEN
Församlingens erbjuder sorgegrupper, för att tillsammans med andra i en liknande situation få
möjlighet att bearbeta sorgen. Vid en minnesgudstjänst under kommande allhelgonahelg läses
namnen på de avlidna upp och ljuständning sker.
Präst kan förstås också finnas till för enskilda samtal.
SAMVERKAN
Vi samverkar kring begravningen med olika begravningsbyråer.
Vi är förstås öppna för att de anhöriga önskar en ”egen” präst eller kyrkomusiker vid begravningen.
KONFLIKTER
Vid olika mening och konflikter angående begravningsgudstjänsten är tjänstgörande präst ansvarig.
Samråd med kyrkoherden sker i förekommande fall.
Är de anhöriga oense om kremering och gravsättning är huvudmannen ansvarig för medling. Medling
sker på begäran via kyrkorådet.
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