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Helheten
DENNA BEGRAVNINGSPASTORAL omfattar Jämshögs församling. Jämshögs församling är belägen i Olofströms kommun och omfattar orterna Olofström, Jämshög och Gränum. Inom kommunen finns ytterligare en församling, nämligen
Kyrkhults församling som omfattar orterna Kyrkhult, Vilshult och delar av Hemsjö.
I Jämshögs församling finns två kyrkor och en kyrkogård.
JÄMSHÖGS KYRKA med ursprung från 1200-talet, har fått sin nuvarande utformning efter återuppbyggnaden efter en storbrand i början av 1800-talet. Renoverad 2012. Besöksadress till Jämshögs kyrka är Bygatan, 293 72 Jämshög.
OLOFSTRÖMS KYRKA, är från början ett kapell från 1930-talet, men har genom
åren blivit om- och tillbyggd flera gånger. Den senast tillbyggnaden skedde i slutet av 1980-talet då antalet församlingslokaler också utökades.
Besöksadress till Olofströms kyrka är Bredgatan 11, 293 34 Olofström, ingång
Kapellgatan 1.

GRAVSÄTTNING I KISTGRAVPLATS I KVARTER TRÄDGÅRDSSÅNGAREN
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KAPELLET I JÄMSHÖG , invändigt renoverat 2016 med plats för mindre begravningsceremonier av både kyrklig och borgerlig karaktär. Även lämplig lokal
för bisättning och visning.
JÄMSHÖGS KYRKOGÅRD är församlingens enda kyrkogård belägen vid Jämshögs
kyrka och omfattar 87 000 kvm med plats för närmare 6 000 gravsättningar i
egna gravplatser. Kyrkogården omfattar flera olika begravningsalternativ. Se
kapitlet om Begravningsalternativ. Besöksadress till Jämshögs kyrkogård är
Bygatan i Jämshög.
Så gott som ALL PERSONAL som är anställd av Jämshögs församling är på något
sätt involverade i begravningsverksamheten. Av naturliga skäl i olika grad och
med olika delar av begravningsverksamheten.
MED BEGRAVNINGSVERKSAMHET menar vi hela processen från bokning av tid för begravningsceremonin genom den administrativa personalen, eventuell bokning
av lokal för minnesstund hos husmor, visning av gravplats av kyrkogårdsförman, sorgesamtal med präst
eller diakon, genomgång med
präst inför begravningsgudstjänsten, gravgrävningen av
kyrkogårdsarbetarna,
förbere- ANN SVENSSON
delse inför begravningsgudstjäns- Förvaltningsassistent
ten av kyrkvaktmästare och lokalvårdare och genomföingsassis
randet av präst och kyrkomusiker
tillsammans med
vaktmästare och i samråd med anhöriga och i de flesta
MAJ LUNDIN
fall med biträde från en begravningsbyrå.
I begravningsent
Kyrkvaktmästare
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verksamheten ingår också anteckningar i kyrkobokföringsregistret, utfärdande av
gravbrev och i förekommande fall gravskötselavtal med efterföljande gravskötsel
utförd av församlingens kyrkogårdsarbetare.
Det är VARJE MEDARBETARES ANSVAR att utföra sina uppgifter på ett professionellt, etiskt riktigt och engagerat sätt. Ansvarig är kyrkoherden.
KYRKORÅDETS ANSVAR inom begravningsverksamheten är att lägga fast riktlinjer
för verksamheten samt att varje år fastställa en plan över verksamheten. Återkopplingen sker kontinuerligt, bl a genom verksamhetsuppföljningen i årsredovisningen. Kyrkorådets arbetsutskott utgör församlingens kyrkogårdskommitté.
Denna gör regelbundna besiktningar av kyrkogården, ibland tillsammans med
hela kyrkorådet.
Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en
kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. I huvudsak ingår följande i begravningsavgiften: gravplats under 25 år, gravsättning, vissa transporter, kremering,
lokal för förvaring och visning, lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Från 2016 är det en enhetlig begravningsavgift över landet.
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Tillgänglighet
FÖR ANHÖRIGAS FÖRSTA KONTAKT med församlingen i samband med dödsfall och
frågor kring begravning finns flera möjligheter, beroende på angelägenhetsgrad
och tidpunkt på dygn och veckodag.
FÖRSAMLINGENS EXPEDITION är öppen för besök och telefontid månd – torsd
mellan kl 10.00 – 12.00 samt måndagar även kl 13.00 – 15.00. Församlingens expedition är belägen i Jämshögs prästgård, Bygatan 2, Jämshög. När växeln är
stängd finns telefonsvarare som meddelar tjänstgörande prästs direkta telefonnummer för akuta eller i övrigt angelägna själavårdsärenden.

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN I JÄMSHÖGS PRÄSTGÅRD

Via FÖRSAMLINGENS HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/jamshog kan man också få
information kring begravningsverksamheten samt hitta direkttelefonnummer
och e-postadresser till de flesta medarbetarna. De flesta är utrustade med mobiltelefoner som är vidarekopplade från den fasta telefonen när vederbörande är i
tjänst.
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BEGRAVNINGSENTREPRENÖRERNA inom Jämshögs församlings upptagningsområde kan, utöver nämnda tider, även få kontakt med församlingens medarbetare
på andra tider enligt särskilda överenskommelser.
FÖRSAMLINGENS KYRKOR ÄR ÖPPNA för enskild andakt månd – fred mellan kl
08.00 – 15.30 samt i samband med gudstjänster och förrättningar på helgerna. I
samband med själaringningen, som i allmänhet sker på vardagar kl 15.00, finns
möjlighet att i respektive kyrka tända ljus i de ljusbärare som finns. Andra tider
för kyrkornas öppnande kan ske efter överenskommelse med präst, vaktmästare
eller annan medarbetare. På Jämshögs kyrkogård finns ljusbärare för tändning av
levande ljus, både utanför kyrkan och vid minneslunden.

ASFALTERADE GÅNGAR PÅ KYRKOGÅRDEN KAN UNDERLÄTTA FRAMKOMLIGHETEN

TILLGÄNGLIGHETEN FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA på Jämshögs
kyrkogård är god, trots relativt stora nivåskillnader. Som alternativ till trappor
finns alltid trapplösa gångar, om än ibland via en viss omväg. De flesta gångar är
hårdbelagda med asfalt eller stensättning. I direkt anslutning till kyrkogården
finns fyra parkeringsplatser strategiskt placerade. Det finns också möjlighet att ta
sig in på kyrkogårdens olika gravkvarter med personbil eller handikappfordon.
Dessutom finns det bänkar utplacerade på många platser. Handikappanpassad
toalett finns vid begravningskapellet i Jämshög och är öppen alla dagar kl 7—16.
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Begravningsalternativ
DE VANLIGASTE BEGRAVNINGSFORMERNA är kistbegravning i kistgravplats och
urnbegravning i urngravplats. Det innebär att man får en egen gravplats som den
eller de som utsetts till gravrättsinnehavare har ansvar för och själva får sköta.
Man kan också mot betalning uppdra åt församlingen att vårda graven.
Det blir allt vanligare med ALTERNATIVA BEGRAVNINGSFORMER. Fler och fler önskar andra alternativ där man slipper ifrån den regelbundna skötseln av gravplatsen. Därför har nya alternativ tillkommit allt eftersom.

MINNESLUNDEN

MINNESLUNDEN är en helt anonym begravningsform där man inte har någon egen gravplats
och ingen gravsten eller annan gravvård att sätta upp. Istället finns det avskilda utrymmen
för placering av lösa blommor eller gravljus av
engångskaraktär. Här gravsätts askan efter kremering i en lättförgänglig urna. På
Jämshögs kyrkogård tillkom en sådan år 1978.
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Som ett mellanting mellan den helt anonyma minneslunden och den egna kisteller urngravplatsen finns på Jämshögs kyrkogård en NATURSTENSÄNG. Denna
plats ägs och sköts av begravningsmyndigheten men de anhöriga har fått placera
ut en natursten med namn på den avlidne. Här har gravsatts endast aska i urnor
efter kremering. Det formella begreppet för denna begravningsform är urnlund.
Naturstensängen kommer att vara fullt gravsatt 2017 och har fått en fortsättning
i askgravlund (2017) och askgravplats (planerad till 2018).

NATURSTENSÄNGEN

ASKGRAVLUNDEN togs i bruk hösten 2017. Här sker gravsättning som i minnselunden.
Den gravsattes namn sätts upp på namnplatta i granit på en gemensam plats.
Dessa namnplattor bekostas av dödsboet.

ASKGRAVLUNDEN

ASKGRAVPLATSER kommer att vara belägen nära askgravlunden men ha plats för urna med
namnplattor på stenar som tillhandahålls av församlingen. Denna plats kommer att vara färdig 2018 .
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Församlingen har också anlagt en särskild BEGRAVNINGSPLATS FÖR MUSLIMSKA
TROSBEKÄNNARE som ett eget kvarter inom Jämshögs kyrkogård. Det som skiljer
detta från övriga gravkvarter är att gravplatserna är vända mot Mecka. Intill
detta gravkvarter finns också en särskild uppehållsplats där anhöriga kan uppehålla sig under gravsättningen när man har den traditionen att inte alla sörjande
skall vara med vid själva nedsänkningen. Det är också vanligt att anhöriga biträder vid själva gravfyllningen, som då sker för hand med spadar. Den muslimska
begravningsplatsen är också öppen för begravningsmyndigheter inom närområdet genom särskilda avtal.

UPPEHÅLLSPLATSEN VID DEN MUSLIMSKA BEGRAVNINGSPLATSEN

På samma sätt har Jämshögs församling avtal med andra begravningsmyndigheter eller motsvarande vid eventuell gravsättning av personer som tillhör andra religioner t ex judiska trosbekännare, och ortodoxa kyrkan.
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Gudstjänstens
utformning
BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN styrs av Svenska kyrkans handbok. Det innebär att ramen
för utformningen finns där och att det samtidigt finns en öppenhet att gudstjänsten
blir personligt präglad.
Den församlingspräst och musiker som kommer att ha hand om gudstjänsten gör naturligtvis sitt yttersta för att begravningsgudstjänsten skall kunna utformas efter den
avlidnes och de anhörigas vilja. Detta gäller oavsett ålder eller omständigheter för den
avlidne och vilken typ av gudstjänst det handlar om, även urnnedsättning och t ex begravningsgudstjänst med urna.
I Jämshögs församling ser vi musiken som viktig i detta sammanhang, vilket innebär att
vi anser det betydelsefullt att de anhöriga ges möjlighet att påverka vilka psalmer, solosånger, orgelstycken och övriga musikaliska inslag som skall vara med. Levande musik är att föredra men även inspelad musik kan användas. CD-spelare och liknande tekniska möjligheter finns att tillgå i kyrkorna. Vi kan tillgodose både orgel- och pianomusik både i Jämshögs och Olofströms kyrkor, de kyrkor som används för alla våra gudstjänster.
BARNEN FÅR VARA MED. Som förälder kan man ibland fundera om barnen skall vara
med vid begravningsgudstjänsten. Vi ser det som positivt om barnen finns med, inte
minst för att det då är lättare att förstå hur döden är en del av livet, och att barnen då
också förstår att den avlidne inte längre är i livet. Naturligtvis måste då barnen ha en
möjlighet att själv få bearbeta sin sorg och t ex kunna lämna teckningar istället för
blommor eller på annat sätt vara delaktiga.
Något som är extra svårt är att behöva begrava sitt barn. Vid dessa tillfällen krävs det
ännu mer tid som regel att både förbereda och genomföra begravningsgudstjänsten. I
den mån det behövs fler samtal och ett speciellt genomförande vill församlingen vara
öppen för det.
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Ordinarie PRÄSTER OCH MUSIKER anställda av Jämshögs församling:

ANDERS BLIXT
Kyrkoherde

MARIA HALLDÉN
Komminister

MAURITS REHN
Komminister

BO JOHANSSON
Församlingsmusiker
CARINA KENNETEG
Kantor

I förberedelserna inför BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN är
det naturligt att prästen som ansvarar för gudstjänsten i
god tid träffar de anhöriga, att man tillsammans planerar den. Vad gäller solosång/musik som skall användas,
förutom psalmerna som präst och anhöriga bestämmer,
förmedlas den oftast via begravningsbyrån. Övrig musik
kan också diskuteras direkt mellan musiker och anhöriga om det finns speciella önskemål.
Vid kistbegravning sker i allmänhet de sörjandes AVSKED VID GRAVPLATSEN ute på kyrkogården, men avsked kan också ske i kyrkan.
Det är önskvärt att några av de anhöriga hjälper till som
KISTBÄRARE mellan kyrkan och gravplatsen. I annat
fallär det församlingen som svarar för detta.
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KLOCKSTAPELN VID
OLOFSTRÖMS KYRKA
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NÄR STOFTET SKALL KREMERAS sker avslutningen med de sörjandes avsked inne i kyrkan.
Krematorium som anlitas är Karlskrona krematorium.
Postadress: Krutviksvägen 4, 371 42 Karlskrona. Telefon 0455-789 90
Besöksadress: Ferbers väg 2, 371 94 Lyckeby
För de som önskar finns också BÅRTÄCKEN att lägga över kistan, som alternativ till
kistdekorationer. Detta tillhandahålls kostnadsfritt av församlingen.

BÅRTÄCKE
Olofströms kyrka

BÅRTÄCKE
Jämshögs kyrka

TACKSÄGELSEN FÖR DEN AVLIDNE äger rum i någon av kyrkorna vid söndagens förmiddagsgudstjänst och själaringningen äger rum vardagseftermiddagar kl 15.00 i den av
kyrkorna som de anhöriga, precis som vid tacksägelsen, bestämmer. Detta gäller för
medlemmar i Svenska kyrkan, ej vid borgerliga begravningar.
KLOCKSTAPELN VID
När ett stoft kremeras och blir till aska och läggs i en urna som ska gravsättas
i en gravOLOFSTRÖMS KYRKA
plats, sker URNNEDSÄTTNING några veckor efter själva begravningsceremonin. Urnnedsättningen sker genom en enkel ceremoni antingen med hjälp av begravningsbyrå,
kyrkovaktmästare eller om man så önskar också en präst. När aska nedläggs i minneslunden sker detta av kyrkogårdspersonalen utan anhörigas närvaro, eftersom detta
är en anonym gravsättningsform. Meddelande till de anhöriga från församlingsexpeditionen görs när minneslunden används och gravsättningen är gjord.

De BEGRAVNINGSTIDER som vi i Jämshögs församling för närvarande har är onsdagar –
fredagar, kl 10.00 och 13.00. Tiderna är bestämda utifrån tanken att det aldrig skall
upplevas som stressigt vid begravningsgudstjänsten samtidigt som vi skall hinna med
att förbereda och avsluta under lugna och värdiga former.
Efter begravningsgudstjänsten är prästen gärna med vid eventuell minnesstund om de
anhöriga så önskar.

På Alla Helgons dag hålls MINNESGUDSTJÄNSTER kl 16.00 och kl 18.00 för de som har
avlidit under ett år tillbaka i tiden i Jämshögs kyrka. De anhöriga blir underrättade om
vilken minnesgudstjänst de är särskilt välkomna att närvara vid via brev.
Begravningspastoral för Jämshögs församling
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För finskspråkiga församlingsbor finns också möjligheten att församlingen anlitar finskspråkig präst. På Alla Helgons dag firas en finskspråkig minnesgudstjänst. För finskspråkiga församlingsbor är vår finskspråkiga diakon en bra kontakt.




MERVI JUUTILAINEN
Diakon
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Samverkan och
borgerlig begravning
Jämshögs församling förordar inte någon speciell begravningsbyrå utan samarbetar med den begravningsbyrå de anhöriga har valt. Vid borgerlig begravning är
det ofta begravningsbyrån som anlitar begravningsförrättare. Församlingen tillhandahåller då lokal i Petrusgården i Jämshög, besöksadress Kyrkovägen 1, 293
73 Jämshög eller Mariasalen i Olofströms församlingsgård, besöksadress Bredgatan 11, 293 34 Olofström. Då medverkar också vaktmästare.

MALMBERGSSALEN I PETRUSGÅRDEN
SOM BL A ANVÄNDS FÖR BORGERLIGA BEGRAVNINGAR

Begravningspastoral för Jämshögs församling
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MARIASALEN I OLOFSTRÖMS FÖRSAMLINGSGÅRD
SOM BL A ANVÄNDS FÖR BORGERLIGA BEGRAVNINGAR

KLOCKRINGNING I SAMBAND MED BEGRAVNING äger dock
bara rum vidI PETRUSGÅRDEN
kyrklig begravning
MALMBERGSSALEN
SOM BL A ANVÄNDS
FÖR BORGERLIGA
BEGRAVNINGAR
eftersom den är förknippad med gudstjänsten,
och en borgerlig
begravning
är inte en sådan.
Likaså vill vi respektera den avlidnes önskan om denne har utträtt ur Svenska kyrkan och
därmed inte vill ha en begravning enligt Svenska kyrkans ordning, även om de anhöriga har
en annan önskan. Det är endast kyrkoherden i församlingen som i så fall kan medge att de
anhörigas önskan tillgodoses.
vill ha en begravningsgudstjänst i någon av församlingens kyrkor ställer vi oss positiva till detta. Varje enskilt fall prövas dock av
kyrkoherden.
OM ETT ANNAT TROSSAMFUND

Om de anhöriga eller den avlidne önskar BEGRAVNINGSPRÄST ELLER KYRKOMUSIKER SOM INTE FINNS I FÖRSAMLINGENS TJÄNST är det inte heller några problem.
Däremot får dödsboet av princip själv stå för den kostnaden det kan innebära om
inte det inomkyrkliga clearingavtalet gäller. Även i detta fallet är det kyrkoherden
som beslutar i varje enskilt fall.
För att tillgodose och bevaka intresset för dem som inte tillhör Svenska
kyrkan men ändå betalar begravningsavgift finns det ett SÄRSKILT BEGRAVNINGSOMBUD som utses av Länsstyrelsen på förslag från kommunen. Begravningsombudet deltar i kyrkorådets sammanträde i ärenden
som berör begravningsverksamheten

MARIANNE SVENSSON
Begravningsombud
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Hänsyn till etik och miljö
När vi i det här sammanhanget använder begreppen ”etik” och ”miljö” syftar vi på flera saker. Förhållandet till de anhöriga, till naturen, till kyrkogårdsbesökarna och till personalen.
När det gäller MILJÖHÄNSYN FÖR SKAPELSEN och naturen är vi noga med att inte använda
gifter vid ogräsbekämpning och vara återhållsamma med konstgödning. Vidare har vi skapat
blomsterängar på gravplatsområden som ännu inte behövt utnyttjas, istället för att klippa
gräs som bidrar till koldioxidutsläppen, även om vi vid gräsklippning alltid använder s k miljöbensin. Vi komposterar en del av jorden för att kunna återanvända vid jordförbättringar
och vi erbjuder källsortering av avfall vid våra serviceplatser.

EN AV BLOMSTERÄNGARNA PÅ KYRKOGÅRDEN GRAVKVARTER SOM ÄNNU INTE TAGITS I BRUK

Det är mycket VIKTIGT HUR JÄMSHÖGS KYRKOGÅRD UPPFATTAS AV BESÖKARNA. Jämshögs
församling är angelägen om att kyrkogården skall uppfattas välkomnande och naturskön,
men också välskött och ändamålsenlig.

Samtidigt som vi vill att det ska vara en plats att besöka sina bortgångna närstående, vill vi också att det skall vara en oas, en plats för promenader och vila i
vardagen. Vi har därför anlagt dammar, vattensamlingar och rabatter vid sidan
om gravplatserna samtidigt som delar av prästgårdsbäcken utgör en del av kyrkogårdens naturliga miljö.

Begravningspastoral för Jämshögs församling
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DET ÄR VIKTIGT MED MASKINER OCH UTRUSTNING SOM UNDERLÄTTAR ARBETET
SPEGELDAMMEN MELLAN NATURSTENSÄNGEN OCH MINNESLUNDEN

En tredje aspekt på miljöhänsynen är att KYRKOGÅRDEN UTGÖR EN ARBETSPLATS
för personalen. Vi är därför noga med att se till att personalen har de verktyg och
den utrustning som behövs för att underlätta arbetet, men också göra det
mindre riskfyllt för kropp och hälsa. Vidare finns särskilda arbetsbeskrivningar
med riskbedömningar för arbete med gravgrävning, hantering av tunga gravstenar och vid användning av gräsklippare och andra maskiner.
I samband med begravning är det av yttersta vikt att alla som på något sätt är
engagerade i begravningsverksamheten också fullgör sina uppgifter på ett ETISKT
OCH MORALISKT ANSVARSFULLT SÄTT. Därför utbildas all personal i de etiska riktlinjer som församlingen i all sin verksamhet har förpliktigats sig att leva upp till.
Att så är fallet säkras förutom genom utbildning också genom samtal i olika arbetsgrupper och den arbetsplatskultur som kyrkoråd, chefer och arbetsledare
skapar och vidmakthåller.

VID GRAVGRÄVNING används s k gravstämp samt gravplank och ändbräder som binder fast
jorden åt sidorna och eliminerar rasrisken. De flesta gravar grävs med grävmaskin, men återfylls alltid för hand. Vid gravgrävningen läggs jorden i en tippbar låda som placeras alldeles
intill graven, eller på ett annat säkert sätt enligt det regelverk som finns.
EFTER GRÄVNINGEN läggs en aluminiumram runt gravplatsen. Väggarna kläs med en grön
duk liksom tipplådan. Överst placeras ett lock av trä för att ingen skall kunna ramla ner i graven. Ramen är också försedd med elektrisk kistsänkare. På så sätt slipper man det vanskliga
arbetet med att sänka kistan för hand med hjälp av särskilda band.
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Vid kistbegravning placeras kistan så att DEN AVLIDNES HUVUDGÄRD RIKTAS MOT VÄSTER, så
långt detta är möjligt. Den kristna traditionen säger att när Kristus uppstår igen skall han
uppenbara sig i öster. De avlidna skall då resa sig upp och kunna se Jesus komma. På liknande sätt tänker sig muslimska trosbekännare att Muhammed en gång skall uppenbara sig i
Mecka. På den muslimska begravningsplatsen gravsätts därför stoften liggande på sidan med
framsidan vänd mot Mecka.

PÅ DEN MUSLIMSKA BEGRAVNINGSPLATSEN
ÄR GRAVARNAS LÅNGSIDA RIKTADE MOT MECKA

Kistan sänks i allmänhet UNDER BEGRAVNINGSCEREMONIN endast så långt ner att kistans lock
kommer strax under marknivån. På så sätt minskas risken för att någon råkar ramla ner i
graven samtidigt som det underlättar för de sörjande att ta ett sista farväl och eventuellt
lägga handbuketter på kistan.
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ÅTERFYLLNINGEN sker med all försiktighet med lite grus åt gången och packas
efterhand med hjälp av spadar och kroppstyngden av de personer som fyller igen
graven. Först i slutet av återfyllningen sker detta genom att grus tippas ner från
tipplådan. En kulle bildas eftersom kistan naturligtvis tar en del av den plats där
som tidigare var jord. Eventuellt överbliven jord transporteras bort. Cirka tre
veckor efter gravfyllningen packas jorden ytterligare med en jordstamp och resterande del av gravkullen tas bort. Därefter sås gräs på gravplatsen så fort årstiden så tillåter.

ETTÅRIGA GRAVSKÖTSELALTERNATIV finns och ses över regelbundet vad gäller
innehåll och prissättning. Ta kontakt med Ann Svensson på tfn 0454-977 07 eller mail
ann.s.svensson@svenskakyrkan.se för aktuell information.
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Kommunikation
För Jämshögs församling är kommunikationen mellan beslutsfattare, de anställda
och kyrkobesökarna mycket viktig.
Det mest centrala i denna kommunikation är VARJE ENSKILD MEDARBETARES
MÖTE med de personer man träffar på inom begravningsverksamheten. Det kan
gälla inför, under och efter begravningen, det kan gälla vid val av begravningsform och plats, det kan gälla mötet med praktiska frågor kring gravrätt, gravskötsel och lokalbokning inför minnestund. Men inte minst gäller det i varje enskilt
möte om begravningsverksamheten och på Jämshögs kyrkogård. Ett samtal som
börjar med praktiska frågor slutar inte sällan med samtal om livets mål och mening.


Gertrud Rehn
Kyrkogårdsarbetare/
kyrkvaktmästare

Roland Nilsson
Kyrkogårdsarbetare/
kyrkvaktmästare

ATT LYSSNA OCH GE RÅD
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Varje medarbetare, anställd av Jämshögs församling, och som i sin uppgift har att
arbeta med begravningsverksamheten, har utrymme i sin tjänst att få stanna upp
och LYSSNA OCH PRATA med människor de möter om och kring begravningsverksamheten.
FÖRSAMLINGSBLADET KYRKNYTT som delas ut till samtliga hushåll i församlingen
fyra gånger per år tar nästan alltid upp något som handlar om begravningsverksamheten. På församlingens hemsida finns viktiga uppgifter om begravningsverksamheten men också länkar till andra hemsidor inom detta område.

KYRKOGÅRDENS DAG ÄR ETT UTMÄRKT SÄTT ATT MÖTA FÖRSAMLINGSBORNA PÅ

EN SÄRSKILD SKRIFT om kyrkogårdarnas historia i allmänhet och Jämshögs kyrkogård i synnerhet har utarbetats och finns att få i kyrkor, församlingshem och
på expeditionen.
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Konflikter

SPEGELDAMMEN MELLAN NATURSTENSÄNGEN OCH MINNESLUNDEN










KONFLIKTER
KAN UPPKOMMA mellan t ex anhöriga och präst eller musiker inför
STENBORDET I MINNESLUNDEN
en begravningsgudstjänst. Vid sådana och liknande konflikter kontaktas kyrkoherden såsom ytterst ansvarig för begravningsceremonin. Om konflikt uppstår i
frågan om var den avlidne skall gravsättas har kyrkoherden fått kyrkorådets uppdrag att medla. Om detta inte
lyckas överlämnas frågan till Länsstyrelsen för beslut.



Vid oenighet och konflikter rörande kyrkogårdsfrågor
och eventuella synpunkter på de kyrkogårdsanställdas
sätt att utföra sina uppgifter kontaktas kyrkogårdsförmannen eller kyrkoherden. 
ANDERS GUSTAFSSON
Kyrkogårdsförman

ANDERS BLIXT
Kyrkoherde
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Utbildning
Samtliga anställda som i sitt uppdrag har att arbeta med begravningsverksamheten får genomgå kontinuerlig fortbildning för sina uppgifter.
De flesta har redan innan de anställs i församlingen EN GRUNDUTBILDNING för
det uppdrag de söker. Det kan gälla präster, diakoner och musiker, men också
vaktmästare, kyrkogårdsarbetare och administrativ personal.
En del av DEN KONTINUERLIGA FORTBILDNINGEN är av naturliga skäl skräddarsydd för varje yrkesgrupp, men det finns också fortbildning som är mera allmän.
Så t ex har de som inte redan har det i sin grundutbildning och som arbetar
inom begravningsverksamheten genomgått en kurs i ”Att möta människor”.

UTBILDNING FÖR PERSONALEN MED BERNT ERIKSSON
”ATT MÖTA SÖRJANDE”

TVÅ VIKTIGA OMRÅDEN för fortbildning inom begravningsverksamheten är riskbedömning och etik.
För varje anställd skall det också finnas möjlighet att utbildas enligt vars och ens
behov. Detta ses över en gång per år i samband med utvecklingssamtalet. 
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Uppföljning





BEGRAVNINGSPASTORALEN UTVÄRDERAS och aktualiseras minst en gång vart
fjärde år, i samband med församlingsinstruktionen, där den kommer att ingå som
en bilaga. Dock måste den däremellan aktualiseras när personalförändringar
görs, när tider och praktiska tillämpningar förändras eller om lagändringar eller
regelverk skulle ändras som påverkar innehållet.
KYRKOHERDEN ANSVARAR för uppföljning och utvärdering. Kyrkorådet beslutar
om begravningspastoralen på samma sätt som man gör med församlingsinstruktionen och deltar tillsammans med personalen i utvärderingen.




LJUSBÄRARE I JÄMSHÖGS KYRKA














LJUSBORDET INVID JÄMSHÖGS KYRKA
DÄR MAN GÄRNA FÅR TÄNDA ETT LEVANDE LJUS
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Kontaktuppgifter





Kyrkoherde Anders Blixt

0454-97 751

anders.blixt@svenskakyrkan.se

Komminister Maurits Rehn

0454-97 758

maurits.rehn@svenskakyrkan.se

Komminister Maria Halldén

0454-97 752

maria.hallden@svenskakyrkan.se

Kantor Carina Kenneteg

0454-97 763

carina.kenneteg@svenskakyrkan.se

Församlingsmusiker
Bo Johansson

0454-97 761

bo.b.johansson@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent
Ann Svensson

0454-97 707

ann.s.svensson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförman
Anders Gustafsson

0454-97 704

anders.gustafsson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare
Torbjörn Jönsson

070-308 30 49

Kyrkogårdsarbetare
Marc Hilgers

070-810 01 29

Samordnande vaktmästare
Maj Lundin

070-625 77 00

Kyrkogårdsarbetare/vaktmästare
Peter Lindholm

072-717 95 19

Kyrkogårdsarbetare/vaktmästare
Gertrud Rehn

070-964 94 05
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