Begravningspastoral för Alvesta kyrkliga samfällighet
1. Besök hos sjuka och döende
En av komministrarna svarar för den andliga vården på särskilda boenden. Regelbundet
hålls andaktsstunder och mässor.
Diakon och diakoniassistent besöker regelbundet institutioner och enskilda hem.
När präst efterfrågas, skall besök prioriteras och ske snarast möjligt.

2. Vid dödsfall
I allmänhet meddelas dödsfall till pastorsexpeditionen via begravningsbyrån. Den som tar
emot anmälan skall förvissa sig om att den avlidne tillhört Svenska kyrkan. Själaringning
äger rum snarast efter att dödsfallet meddelats. Ringning sker kl 10 måndag – fredag eller
efter söndagens gudstjänst. Kyrkan skall vara öppen och beredd att taga emot de sörjande.
Fasta tider finns varje vecka för begravningsgudstjänst. Rimlig tid mellan dödsfallet och
begravningsgudstjänsten kan vara tio dagar. När tid för begravningsgudstjänst fastställts,
skall tjänstgörande präst snarast kontakta närmast sörjande.
Tacksägelse sker första söndagen efter dödsfallet.
Om så önskas, medverkar präst vid visning av den avlidne.
Gravplats uttages tillsammans med lokal kyrkvaktmästare.

3. Begravningsgudstjänst och gravsättning
För begravningsgudstjänst finns planerade tider. Dag för begravningsgudstjänst bokas via
pastorsexpeditionen.
Eftersom det är viktigt att det ges möjlighet till stillhet och samling inför avskedet, ska
förberedelserna för begravningsgudstjänsten vara klara 30 minuter före gudstjänstens
början.
Begravningsgudstjänsten förrättas enligt gällande Kyrkohandbok. Tjänstgörande präst har
huvudansvaret för begravningsgudstjänstens utformning och genomförande. Gudstjänsten
planeras tillsammans med de anhöriga. Den avlidnes uttalade önskemål skall respekteras,
såvida de inte strider mot gudstjänstens karaktär och innehåll. Anhörigas önskemål är
viktiga. Val av psalmer och övrig musik kan planeras även i samråd med kyrkomusiker.
Vi eftersträvar levande musik. Undantag för inspelad musik kan göras av pastoral omsorg
och beslutas av tjänstgörande präst efter samråd med tjänstgörande kyrkomusiker..
Lämpligen kan den framföras vid efterföljande samling.
För utbärning anlitas de anhöriga eller särskilt bärarlag. Enligt Kyrkohandboken avslutas
gudstjänsten ute vid graven. Om de anhöriga inte önskar följa med ut till graven, bör
prästen ändå göra det.
När församlingsbo skall begravas i annan församling, kan präst från hemförsamlingen
erbjudas.
När den avlidne skall kremeras, sker avskedet inne i kyrkan.
Om den avlidne inte tillhörde Svenska kyrkan och de anhöriga begär
begravningsgudstjänst, skall kyrkoherden fatta beslut om detta.
Begravningsgudstjänst med präst från annan församling eller utan församlingstjänst
förläggs till de ordinarie begravningstiderna.
Om minnestund anordnas efter gudstjänsten, skall prästen planera så att möjlighet finns att
deltaga.
Församlingshemmen upplåtes utan kostnad i samband med begravningsgudstjänst för
kyrkotillhörig.

Vid urnnedsättning kan präst medverka, om de anhöriga så önskar. Om askan efter den
avlidne skall jordas i minneslunden får de anhöriga inte närvara, när askan grävs ned.
Upplåtelse av kyrka för begravningsgudstjänst i annan ordning beslutas enligt gällande
delegationsbeslut.
4. Uppföljning
Tjänstgörande präst attesterar begravningsgudstjänsten omgående till expeditionen och
införs i Kboken.
Uppföljning av dödsfall och begravningsgudstjänst kan ske genom samtal eller besök.
Änka/änkling inbjuds till Leva vidare-grupp.
Inbjudan till allhelgonahelgens gudstjänster skickas den anhörige som noterats vid
anmälan om dödsfallet.

