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BEGRAVNING
I ASKIMS FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/askim

KYRKORNA
ASKIMS KYRKA

Skalldalsvägen 1, HOVÅS
Gudstjänst med TACKSÄGELSE söndagar 11.00
SJÄLARINGNING fredagar 16.00
Kyrkan: 270 platser

ASKIMS FÖRSAMLINGSHEM
Skalldalsvägen 1B, HOVÅS
Stora salen: 80 platser
Lilla salen: 40 platser

MIKAELSKYRKAN

Askims Backaväg 5, ASKIM
Gudstjänst med TACKSÄGELSE söndagar 11.00 eller 18.00
Kyrksalen: 170 platser

SAMLINGSSALAR (våningen under kyrksalen)
Församlingssalen: 70-80 platser
Lilla rummet: 20 platser

BILLDALS KYRKA

Billdals Kyrkväg 1, BILLDAL
Gudstjänst med TACKSÄGELSE söndagar 10.00
Kyrksalen: 150 platser

SAMLINGSSALAR I KYRKAN

Församlingssalen: 70 platser
Ungdomsrummet: 35 platser Grupprummet: 10 platser

Församlingens kyrkor och församlingslokaler är panoramafotograferade så att man
kan titta runt när man vill. Bilderna nås på vår hemsida samt på Google Maps.

BEGRAVNING
DÖDSFALLSANMÄLAN
Den första kontakten för den anhörige är
oftast med en begravningsbyrå. Tillsammans
med byrån kontaktas församlingen för att i
första hand boka plats och tid för begravningen.
Prästen som ska officiera vid begravningen
kontaktar sedan de anhöriga. Man bokar
även in lokal för minnesstund om så önskas.

Ett ljus tänds för var och en av de avlidna.
De anhöriga välkomnas att vara närvarande.

SJÄLARINGNING

Innan tacksägelsen är det så kallad själaringning i Askims kyrka, då kyrkklockorna ringer
under fem minuter till de avlidnas minne.
Detta sker varje fredag klockan 16.00. De
anhöriga välkomnas också då. Själaringningen
avslutas med bön, ledd av en präst eller en
BÅRTÄCKE
Askims kyrka har ett bårtäcke som harmonierar diakon. Prästen eller diakonen finns sedan på
med färgerna i kyrkan. Vill man använda bår- plats för den som vill ha någon att tala med.
täcket bokas det vid begravningsanmälan.
Bårtäcket kan även användas i Mikaelskyrkan
och i Billdals kyrka.

BEGRAVNING ENLIGT SVENSKA
KYRKANS ORDNING

Begravningsgudstjänsten regleras i den
Svenska Kyrkohandboken samt Kyrkoordning
för Svenska kyrkan. Det förutsätts att den
avlidne är medlem i Svenska kyrkan. Inom
ritualet finns utrymme för en del variationer
utifrån den avlidnes eller anhörigas önskeMINNESSTUND
mål, till exempel val av musik. Prästen väljer
Församlingen hyr ut lokaler i anslutning till
i samråd med de anhöriga och kyrkomusiker
kyrkorna. På föregående sida visas vilka de är
psalmer och musik.
och hur många personer som ryms.
I lokalerna finns kaffeservis med marginal till
det antal personer som ryms. Kyl, kaffekokare, OFFENTLIGA
Begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan är
diskmaskin med mera tillhandahålls.
offentliga. Det innebär att de är öppna för
All servering, kaffe och tillbehör sköter de
anhöriga eller anlitad firma. En nyckel kvitteras alla oavsett om anhöriga önskar ha begravut på församlingsexpeditionen tidigast dagen ningen i enskildhet eller inte.
innan. Hyresbeloppet faktureras i efterhand.

TACKSÄGELSE

SORGESAMTAL

Begravningsgudstjänsten ska föregås av
Tacksägelse innebär att namnen på de perso- samtal mellan den präst som skall leda gudsner som avlidit under veckan läses upp i guds- tjänsten och de anhöriga. Vid detta samtal
tjänsten och man ber en bön för de sörjande. kan man framföra egna önskemål.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST
ENLIGT SVENSKA KYRKANS ORDNING
KREMATIONSBEGRAVNING

1 Klockringning
2 Inledningsmusik på orgel.
Församlingen står upp då anhöriga 		
intar sina platser.
3 Solomusik/sång (ej obligatoriskt)
4 Psalmsång
5 Griftetal med bön
6 Överlåtelsen. Församlingen står upp
då officianten säger ”I Guds, den 		
barmhärtiges namn, överlämnar vi
stoftet av NN till gravens vila”. Prästen
tecknar korstecknet över kistan eller 		
låter mull tre gånger falla på kistan.
7 Bibelläsning
8 Psalmsång
9 Begravningsbön ”Vår Fader”
10 Psalmsång
11 Defilering och avsked. Anhöriga tar
farväl vid kistan, därefter övriga.
Eventuella tal hålls.
12 Slutbön följd av Välsignelsen
13 Solomusik/sång (ej obligatoriskt)
14 Avslutningsmusik
15 Anhöriga lämnar kyrkan, övriga följer
efter. Kistan lämnas kvar i kyrkan.
16 Klockringning

12 Solomusik/sång (ej obligatoriskt)
13 Kistan bärs ut under orgelmusik.
Närmast anhöriga går, direkt följda av
övriga närvarande, efter kistan till graven.
14 Kistan sänks i graven
15 Farväl vid graven. Närmast anhöriga går
följda av övriga närvarande fram och
lägger ner sina handbuketter i graven.
Eventuella tal hålls.
16 Slutbön
17 Anhöriga lämnar graven, därefter övriga.
18 Klockringning (förekommer inte överallt)

JORDBEGRAVNING
med avsked vid graven
Punkt 1-9 som för kremationsbegravning
10 Välsignelsen
11 Psalmsång

ASKIMS FÖRSAMLING

Skalldalsvägen 1B, 436 50 HOVÅS
031-731 63 10 l askim.forsamling@svenskakyrkan.se

