
 

En tidning om församlingsarbetet och begravningsverksamheten, 
för och till alla i Flen, Helsgesta och Hyltinge 

GRAVSKÖTSELTAXOR 2022 

Grundskötsel: 

Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, vattning, klippning av 

häck och beskäring av perenna växter inom gravplats samt riktning av gravvård. 

 

Urngrav 430 kr 

Kistgrav 

1-plats 480 kr 

2-plats 625 kr 

3-plats 720 kr 

4-plats 800 kr 

5-plats 925 kr 

6-plats 1.050 kr 

7-plats 1.160 kr 

 

För plantering tillkommer: 

Planteringsyta            Vårblommor        Sommarblommor      Granristäckning 

50 x 50 cm                       155 kr                       185 kr                         165 kr  

50 x 70 cm                       190 kr                       205 kr                         195 kr 

50 x 100-120 cm             295 kr                       315 kr                         245 kr 

50 x 200 cm                     385 kr                       435 kr                         315 kr 

 

 

    Liten krans          245 kr 

    Stor krans            450 kr 

    Granrisbukett     195 kr 

    Ljung                    95 kr/st 

    Gravljus               125 kr/st 

    Lösa blommor    255 kr 

 
 
 Övriga tjänster 
    Riktning av gravvård               455 kr 
    Tvätt av gravsten                     600 kr 
    Grässådd av gravrabatt          350 kr 
    Uppmontering av gravsten    660 kr 

 

 

 

Kyrkgluggen 
Flen, Helgesta-Hyltinge församling  nr.1, 2022 

Ny kyrkoherde 
 
Nu är våra verksamheter  igång igen! 
 
Vi söker nya krafter! 
 
Påskens gudstjänster 
 

Dags för vårplanteringar på 
våra kyrkogårdar 



Våren har kommit och också vårt nya för-
samlingsblad. Det har snart gått två måna-
der sedan jag tillträdde min nya tjänst som 
kyrkoherde i Flen,  
Helgesta-Hyltinge församling. Jag kom-
mer närmast från en tjänst som marinpas-
tor i Haninge  
Garnison och har gjort två utlandsvändor 
med FN till Mali. Detta kommer jag att 

föreläsa om i vårt församlingshem den 12 maj.  
 
Vi är ett litet arbetslag som ser fram emot att starta upp igen efter de 
största corona nedstängningarna. På grund av nedstängningar har vi nu 
en utmaning med att öppna upp våra verksamheter igen, men också tänka 
nytt. Frågan är vad ni önskar av oss? 
 
Våra körer har kommit igång igen, samt Kyrkis på måndagar i Sparre-
holm, Tisdagsträffarna i Sparreholm och Soppluncherna i Flen varannan 
vecka. Fler aktiviteter för alla församlingsbor kommer att starta kom-
mande höst och vi ser fram emot att möta alla olika behov på vårt bästa 
sätt. Vi har planer på fler barnverksamheter och hoppas också på en ung-
domsverksamhet, där de som nyss konfirmerats hjälper till att leda de 
nya. I planeringen ligger också att skapa barnkör och öppen verksamhet 
för samtal och möten. Detta återkommer vi om i de kommande tidningar-
na. 
Jag ser fram emot en vacker vår, även om Europa är i krig. Kriget är 
ofattbart och oförsvarligt och vi får alla försöka hjälpas åt, när det kom-
mer till de människor som behöver vår hjälp framöver.  

Jael Ahlin 

 

Vi söker alltid nya frivilliga krafter! 

 

Kyrkoherden har ordet! 

Flen, Helgesta-Hyltinge församling   
Orrestagatan 8 
642 35 Flen 
0157-157 30 
 
Expeditionen är öppen helgfria vardagar: 
Måndag - Torsdag kl.10.00 - 12.00. 
E-post:  flen.helgesta-hyltinge.forsamling@svenskakyrkan.se  

 
 
Då anses graven inte ha någon ägare. De 
stenar som tas bort förvaras i kyrkans ägo 
ett år, för att sedan förstöras. 
Om man återlämnat en gravrätt, får man inte 
plantera eller vårda graven. Om detta före-
kommer, tas detta bort av kyrkogårdsarbe-
tarna. Alla kyrkogårdar har också kultur-
märkta begravningsplatser, detta innebär att 
dessa vårdas av begravningsverksamheten 
och får stå kvar. 
Därför uppmanar vi alla som inte, på pap-
per, har anmält sig som gravrättsinnehavare 
- hör av sig till församlingsexpeditionen. 
 
 
 

    
 

 
 
 
 

 
Nu efterlyser församlingen  
ansvariga och kontaktpersoner 
för gravplatser på Flens kyrko-
gårdar, samt Helgesta och  
Hyltinge. 
 
              

”en grav 
måste 
skötas” 



 
 

Vi söker  
gravrättsinnehavare 

Gravrätt  
Rätten till gravplats kallas gravrätt. 
Dödsbodelägarna får från huvudmannen 
en blankett "Anmälan om gravrättsä-
gare" där det ska anges vem eller vilka 
som ska vara gravrättsinnehavare. Vill 
samtliga dödsbodelägare vara gravrätts-
innehavare så är det fullt möjligt. 
Huvudmannen ska tillhandahålla grav-
plats eller motsvarande under en tid av 
25 år för den som vid dödsfallet var 
folkbokförd inom dennes förvaltnings-
område utan kostnad för dödsboet. Har 
någon blivit antecknad i gravboken som 
gravrättsinnehavare till denna gravplats 
och en ny gravsättning sker på den 
inom de 25 åren så förlängs gravrätten 
automatiskt så att den alltid är 25 år 
från senaste gravsättningen. Således kan 
en gravplats vara »aktiv« under en 
mycket lång tid utan att det ska kosta de 
efterlevande något för gravrättsinneha-
vet.  
Rätten till en gravplats upplåts till den 
som dödsboet, senast sex månader efter 
dödsfallet, till församlingsexpeditionen 
anmält som gravrättsinnehavare. Grav-
rättsinnehavaren bestämmer vilka som 
får gravsättas och vem som har ansvaret 
för att graven vårdas i enlighet med det 
gravbrev som utfärdats.  
     
Olika gravskick 
En grav måste skötas och hållas i ordnat 
och värdigt skick enligt begravningsla-
gen.  

Att sköta och vårda en grav är ett sätt att 
hålla minnen levande och visa respekt för 
den avlidne. Det är gravrättsinnehavaren 
som har ansvaret för att  detta upprätthålls. 
Detta ingår inte i begravningsavgiften. Man 
kan välja att sköta graven själv eller köpa 
skötseln av kyrkogårdsförvaltningen. 
 

 
På våra kyrkogårdar finns olika typer av 
gravplatser som presenteras nedan. Hör 
gärna av dig till någon av våra vaktmästare 
om du har frågor eller vill se områdena på 
kyrkogården. 
 

Vem äger graven? 
Jakten på gravrättsägarna tar tid. Därför bör 
gravägare från och med 1 januari 2015 
skriva ett avtal med Skatteverket. Är det 
ingen som kontaktar oss fattas det beslut 
om vilka gravar som tas bort.  
Om kyrkorådet anser att graven inte har 
någon ägare,  kan beslutet tas att den  
tillhör kyrkan och kan därefter tas bort. 
 

 Lokalförsörjningsplan 
 
Svenska kyrkan gör just nu en om-
fattande översyn av sitt fastighetsin-
nehav, och skapar nya modeller för 
planering och förvaltning av fastig-
heter och det gemensamma kulturar-
vet. 
 
BAKGRUND 
Arbetet är ett resultat av kyrkomö-
tets beslut från 2016 om att kyrkan 
ska ta ett gemensamt ansvar för fas-
tigheter, kyrkor och ekonomiska 
utjämningssystem för att frigöra 
resurser till det grundläggande upp-
draget och minska de ekonomiska 
effekterna av att antalet medlemmar 
successivt blir färre. 
 
MÅL 
Målsättningen är en effektiv och 
långsiktigt hållbar fastighetsförvalt-
ning som bidrar till funktionella 
lokaler för kyrkans olika verksam-
heter, låg påverkan på klimat och 
miljö, och som samtidigt sparar på 
ekonomin. Då kan Svenska kyrkan 
fortsätta fira gudstjänst, berätta om 
kristen tro, arbeta för ett värdigt liv 
och en bättre värld för alla, och ta 
ansvar för det kyrkliga kulturarvet. 
 
TIDPLAN 
Lokalförsörjningsplanen bör vara 
klar år 2022. 

CANTOR ON DEMAND. 

Flens kyrka - Onsdagar kl.13.00 - 
15.00 fram till påsk.  
Ring till Tommy Karlsson och 
önska en psalm eller sång 0157-
157 35. Kyrkan är öppen för ljus-
tändning. 

VI SÖKER VOLONTÄRER! 
 
Svenska kyrkan i Flen, Helgesta-
Hyltinge församling är en plats där 
många olika kulturer möts. Det 
finns alltid ett behov av dem som 
kan tänka sig att hjälpa till med sina 
gåvor.  
Du är med och utvecklar verksam-
heten, får lära känna nya människor 
och får referenser för arbetslivet. 
Du bidrar med det du kan, så ofta 
du kan och vill. Allt är frivilligt och 
du är välkommen att hjälpa till oav-
sett hur gammal du är. Välkommen! 
 
 
KONTAKT 
Arbetet med volontärer leds av diakon 
Carin Garbåge Kylestorp. Vid frågor, 
maila: 
flen.helgesta-
hytinge.forsamling@svenskakyrkan.se. 

KONFIRMATIONSLÄSNING 

HÖSTEN 2022 

Nytt för hösten 2022 är att vi kom-
mer ha konfirmationsläger med 
Mellösa och Dunker-Lilla Malma 
församling. Anmäl dig redan nu! 
Tel: 0157-157 30 



Detta händer hos oss! 

Vi star tar  upp med våra guds-
tjänster igen. I Flens kyrka varje 
söndag firar vi högmässa kl.11 och 
i Helgesta och Hyltinge kyrka firas 
någon form av mässa eller guds-
tjänst varannan helg. Vi önskar 
satsa på Helgesta och Hyltinge, att 
öka antalet deltagare, men också 
locka med samvaro och gemenskap 
i alla dess former. Till detta behövs 
frivilliga insatser. Det behövs alltid 
någon som kan hjälpa till med 
kaffe och fika, samt att få männi-
skor att känna sig välkomna.  
Det är många som är ensamma och 
vi vill erbjuda dem en samvaro på 
olika sätt. 
 
 

 
 
 

Det beräknas komma ett antal 
människor till Flens kommun på 
grund av kriget i Ukraina. Några 
har redan funnit vägen hit. I för-
samlingen kommer vi skapa en 
plats för dem som söker sig till oss.  
 
Migrationsverket råder oss att  hän-
visa de nyanlända till att registrera 
sig. Massflyktsdirektivet innebär 
att ukrainska medborgare eller de 
som har skyddsstatus i Ukraina och 
har lämnat landet efter den ryska 
invasionen kan få ett tidsbegränsat 
uppehållstillstånd i Sverige. En 
person som har fått uppehållstill-
stånd enligt massflyktsdirektivet 

har rätt att få hjälp med kost och 
logi, rätt att arbeta, rätt att söka 
grundläggande vård, rätt till skol-
gång för barn och visst ekonomiskt 
bistånd i Sverige. 
Just nu arbetar Migrationsverket 
för att tillgodose det ökade behovet 
av bostäder för de som flyr från 
Ukraina. Om man som privatper-
son har ett boende vill erbjuda det, 
uppmanas kontakt med lokala fri-
villigorganisationer. 
 
Mer information: 
 
https://www.migrationsverket.se 
https://flen.se 

planteringar nästan som man vill ha 
det, bara god gravkultur tillgodoses. 
Man behöver vanligen lämna ritning 
på sin tilltänkta gravvård om man inte 
vill välja standardutförandet. Vård av 
gravplatsen kan upplåtas mot avgift till 
kyrkogårdsförvaltningen om man inte 
har tid eller ork att göra det själv. Vill 
du sköta det själv, ska du för det första 
städa gravplatsen på våren. Stenen ska 
riktas om den har hamnat snett, alger 
och lavar ska tvättas bort. Sedan kan 
planteringen kollas om den består av 
perenner eller planteras om ifall det är 
sommarblommor. 
Under sommaren ska man vattna, 
gödsla, rensa ogräs och putsa växterna. 
På hösten planterar man eventuella 
vårblommande lökväxter och iordning-
ställer graven till vintervilan med 
lämplig vinterdekoration. Har man 
känsliga perenner och rosor, kanske 
man behöver täcka dem med granris. 
Av de sommarblommande knölväxter-
na är sommardahlia, Dahlia x cultorum 
och knölbegonia, Begonia x tuberhy-
brida, de mest använda. Och visst är 
dessa användbara, bara man kan passa 
dem, för bägge vill ha god tillgång på 
vatten. Det som man traditionsenligt 
förknippar med kyrkogårdar är som-
marblommor, och särskilt är isbego-
nior, pelargoner, lobelia och petunia.  
 

I april börjar församlingen med 
vårplanteringarna på kyrkogår-
darna, på de gravar som beställt 
vård. Detta innebär också att alla 
gravlyktor plockas bort under 
maj, för att förvaras ett år. För 
dem som vill ha sin lykta kvar 
rekommenderas att den plockas 
bort i tid. I grundskötseln ingår 
vårstädning, putsning och rens-
ning av rabatt, krattning, vatt-
ning, klippning av  
häck och beskäring av perenna 
växter inom gravplats samt rikt-
ning av gravvård. 

Den statliga begravningsavgiften 
måste alla skattskyldiga betala. 
Nedanstående tjänster (se nedan) 
bekostas av begravningsavgiften 
som för år 2020 är 0,253% av den 
beskattningsbara inkomsten. Det 
innebär att folkbokförda i Sverige 
utan övrig kostnad erhåller:  
 
-Gravplats i 25 år 
-Gravsättning med gravöppning, åter-
fyllning och iordningsställande av öpp-
nad grav 
-Transporter från det att kyrkogårdsför-
valtningen har övertagit ansvaret för 
stoftet till dess gravsättning har skett 
-Kremering 
-Lokal för förvaring och visning av 
stoftet 
-Ceremonilokal utan religiösa symboler 
 



Vårplanteringar på 
kyrkogårdarna 

Begravningsplatser är som sam-
hällsfunktion ansvarig för att av-
lidna begravs på ett värdigt sätt. 
Det är begravningslagen som styr 
allas rätt till en värdig begravning. 
Kyrkogården representerar förlusten 
av de vi sörjer genom att skapa en 
plats att minnas. Andlighet är också 
starkt sammanflätat med kyrkogår-
den, genom både organiserad relig-
ion och sociala ritualer, viktiga för 
den psykiska hälsan hos befolkning-
en. Kyrkogården spelar en viktig 
historisk och kulturell roll både för 
lokalsamhället och samhället i stort. 
De är en plats för kulturella möten 
vars huvudsakliga funktion kvarstår 
trots ändrade idéer kring döden över 
tid.   
Många gånger när man promenerar 
på en kyrkogård slår det en att den 
skulle vara en mycket dystrare plats 
att vistas på om det inte vore för alla 
växterna. Stora träd 
är ofta planterade 
för att skänka vil-
sam skugga och 
kyrkogården är inte 
sällan omgärdad 
med välklippta, 
höga häckar, så 
grundplanteringen 
är ofta bra.  

Nyare kyrkogårdar har ofta välvår-
dade gräsmattor som kantar gravarna 
och gångarna och gräsklipparna behö-
ver därför lätt komma till, så där det 
kan vara svårt att använda annat än 
"standardmaterial" på gravarna. Deko-
rationen får inte "sticka ut" och för-
svåra för klippningen och planterings-
ytan är mycket begränsad. Dessutom 
är det ofta likadana gravar i långa ra-
der och är de skötta av en kyrkogårds-
förvaltning, med likadana ettåriga 
blommor. Det finns lokala bestämmel-
ser att ta hänsyn till om hur man får 
och inte får smycka graven, men en-
ligt den nya Begravningslagen från 
1990 får gravrättsinnehavaren större 
frihet att själv bestämma utformning-
en. Det går att vända sig till begrav-
ningsverksamheten i församlingen och 
fråga om råd, så kanske det går att 
göra egna  

Detta händer hos oss! 
Bli medlem 
 
Som medlem i Svenska kyrkan  
betalar du en kyrkoavgift som  
används till många viktiga  
verksamheter. Din kyrkoavgift  
går bland annat till: 
Kyrkans aktiviteter där små barn  
och deras föräldrar kan mötas 
Hembesök och sjukhusbesök för  
att stötta sjuka eller människor i kris 
Gemenskapsträffar för äldre och en-
samma. 
Jourhavande präst som människor i 
krissituationer kan kontakta under den 
tid på dygnet då många andra resurser 
är stängda. 
Arbete i krissituationer med lokala kris-
centrum, samtalsstöd m.m. 
Självavårdssamtal när livet känns tufft 
och man behöver någon att prata med. 
Gratis eller subventionerad familjeråd-
givning. 
Olika projekt för stöd till människor i 
arbetslöshet. 
Konfirmation. 
Språkcaféer. 
Ett rikt musikliv med körer och  
musiker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underhållet av våra kyrkobyggnader 
och kulturarv. 
Stöd till människor på flykt, både i 
Sverige och utomlands. 
Stöd till de som sörjer. 
Stöd till människor som är nya i Sve-
rige att lära sig svenska och komma in 
i  samhället 
Tillfälligt ekonomiskt stöd när det 
verkligen krisar, som till ensamstående 
mödrar. 
Stöd till svenskar som befinner sig ut-
omlands. 
Stöd inom vård, försvar, universitet och 
fängelser. 
Bidra till Svenska Kyrkans Internation-
ella arbete vid katastrofer, men också 
bidra till kyrkans olika biståndsprojekt. 
Gudstjänster, för alla i livets glädjeäm-
nen och sorger, förtvivlan och hopp. 
 

Välkommen! 

Stickcafé  
i Sparreholms  

församlingshem. 
Varannan onsdag med start den 6:e 

april! 

kl.14.30 - 16.00 
 
 



 

Gudstjänster  
                   i Vår 

Flens Kyrka 
 
3/4 - Högmässa 
kl.11.00 
 
6/4 - Passionsandakt 
kl.18.00 
 
10/4 - Palmsöndagen 
- Högmässa kl.11.00 
 
14/4 - Skärtorsdag - 
Mässa kl.19.00 
 
15/4 - Långfredag - 
Gudstjänst kl.15.00 
 
16/4 - Påskafton - 
Påsknattsmässa 
kl.23.00 
 
18/4 - Annandag 
påsk - Emmaus-
mässa kl.11.00 med 
vandring 
 
24/4 - Högmässa 
kl.11.00 
 
1/5 -  Högmässa 
kl.11.00  
 

 
8/5 - Högmässa 
kl.11.00 
 
15/5 - Högmässa 
kl.11.00 
 
22/5 - Ekumenisk 
bönegudstjänst 
kl. 11.00 
 
29/5 - Högmässa 
kl. 11.00 
 
 
Helgesta kyrka 
 
10/4 - Palmsöndagen 
- Gudstjänst kl.15.00 
 
24/4 - Mässa 
kl.15.00 
 
8/5 - Gudstjänst 
kl.15.00 
 
22/5 - Mässa 
kl.15.00 
 
29/5 - Konfirmations
-högmässa kl.15.00 
 

Hyltinge kyrka 
 
3/4 - Aftonmusik 
kl.18.00 
”Strövtåg i folkton” 
med Simon Stål-
spets. 
 
17/4 - Påskdagen - 
Högmässa kl.11.00 
Med kyrkokörerna 
 
1/5 - Aftonmusik 
kl.18.00 
Vårsånger med  
Tonalerna  
 
15/5 - Hyltinge k:a 
kl.15.00 Mässa - 
"Träd in i dansen" 
Hel-Hylt Kyrkokör 

 

Nytt för i år 
 
I år kommer vi i Flen, Helgesta-Hyltinge församling ha utomhus-
gudstjänster som vi kallar för ”Musikandakt i sommarkväll”.  Detta 
sker under sommarmånaderna och vi uppmanar er att ta med nå-
got att sitta på och en egen kaffekorg. Vid regn kommer vi gå in i 
våra kyrkor. 

29/5 - Hyltinge övre 
kapell kl.11.00 Gtj 
 
 
Övrigt 
26/5 - Kristi himmels-
färds dag  
Gökotta vid Gilwell 
kl.08.00,  
tipspromenad, Hel-
gesta-Hyltinge kyrko-
kör 
 
22/5 - Flens FH 
kl.17.00 Viscafé - 
Flens kyrkokör och 
Korallerna 
 
Ha koll på eventuella 
förändringar i  
predikoturerna. 

Annan verksamhet: 
* Öppen kyrkis är en dagverksamhet i Sparreholms församlingshem, 
Trädgårdsgatan 18. Måndagar kl.14.00 -16.00 
 
* Tisdagsträffarna i Sparreholms församlingshem, mellan kl.11.00 -
12.30, är en möjlighet att få träffa andra. Vi gör olika saker tillsammans, 
som tipspromenader, fikar och får lyssna till föreläsningar.  
 
* Soppträffar i Flens församlingshem 
Varannan torsdag kl.12.00 - 14.00. (14/4, 28/4 och 12/5) 


