Gravskick

Gravskick
På våra kyrkogårdar i Västra Tunhem, Gärdhem, Väne Åsaka,
Vänersnäs, och Norra Björke har vi tillgång till fyra gravskick:
Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats
Det är viktigt att tänka efter vilken form av
gravplats som passar, eftersom det är en stor
skillnad mellan en helt anonym till en gravplats
med gravsten med namn och årtal.
Kist- och urngravar upplåts med gravrätt för
viss tid som kan förlängas. Som gravrättsinnehavare till en kist- och urngrav har man rätt att
bestämma gravplatsens utsmyckning.

I minneslunden och askgravplatsen får man endast bidra med med ljus i lykta och snittblommor i vas.

Kistgrav
För de anhöriga innebär en kistgrav en specifik plats dit man kan
gå och sörja, men också en plats att vårda och söka tröst. För många
känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och
tända ljus vid.
I en kistgrav kan man gravsätta både en kista och
en urna. En kistgrav upplåts med en gravrätt på
25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär
den en specifik plats dit man kan gå och sörja,
men också en plats att vårda och söka tröst. För
många känns det viktigt att ha en gravsten att
kunna sätta blommor och tända ljus vid. En traditionell kistgrav ger möjlighet att ha en egen vald
gravsten och möjlighet att själv plantera växter.
Vid kistbegravning är det vanligast att man gravsätter kistan i samband med begravningsceremonin, (man har en månad på sig från dödsdatum till
gravsättning.)

Mer info
Vid askgravplatsen på Vänersnäs kyrkogård
kan man också kistbegravas.
Läs gärna mer om möjligheten på sidan om
askgravplatser.

Urngrav
En traditionell urngrav ger möjliget att ha en egen vald gravvård och
möjlighet att själv plantera växter och tända ljus.

Kyrkogården är oftast indelad i olika områden, s.k
kvarter, inom kvarteren bör gravvårdarna ha en
liknande utformning för att bevara en lugn och
harmonisk miljö. Vissa kvarter är till för urngravplatser eftersom det är mindre gravar, något som man
också måste ta hänsyn till när det gäller val av gravvård. En traditionell urngrav ger möjlighet att ha en
egen vald gravvård och möjlighet att själv plantera
växter och tända ljus.
När man känner sig redo har man urnsättning (man
har ett år på sig från dödsdatum). Det vanligaste är
att det är de allra närmaste som medverkar, man
kan också välja att ha med präst, personal från begravningsbyrå eller från kyrkogårdsförvaltningen.
Senast en vecka innan man vill ha urnsättningen ska
den bokas hos kyrkogårdsvaktmästarna.
Urngravar upplåtes med plats för nio urnor. Det
finns urngravar på samtliga kyrkogårdar. Gravplatsen upplåtes på 25 år, och räknas 25 år efter senast
gravsatt. Därefter har man rätt att förnya gravrätten i 15 års perioder.

Mer info
Urnsättning bokas direkt hos vaktmästarna på
resp. kyrkogård eller genom begravningsentreprenören och kan hållas helgfri vardag mellan kl 08.00-15.00. Detta gäller på samtliga
kyrkogårdar i Västra Tunhems pastorat.

Minneslund
Gravskicket med minneslund präglas av gemenskap och anonymitet
samtidigt som det tillgodoser kravet på en värdig och vacker gravplats för alla som är gravsatta där.
Gravsättning i minneslunden innebär att askan
efter den avlidne grävs ned inom minneslundens
område, och det är kyrkogårdsförvaltningens
personal som gravsätter askan under värdiga
former.
Minneslundens karaktär innebär att enskilda
markeringar av plats, t ex genom plantering ej
får göras.

VIlken önskan hade den avlidne?
Hur ser de efterlevande på att inte ha en individuell gravplats att gå till?
Om man är tveksam om vilken gravsättningsform som är bäst är det bra att veta att man
har gott om betänketid. Det brådskar inte med
gravsättning av askan efter en avliden.

Minneslunden har en gemensam smyckningsplats där man kan bidra med ljus i ljusbärarna
samt snittblommor i förvaltningens vasar. Krukor, kransar, marschaller, gravlykta m.m. plockas
bort.

Lagen tillåter att man väntar upp till ett år efter
dödsfallet. Under tiden förvaras askan kostnadsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen. För dem som
väljer minneslund som gravplats för sina
bortgångna är det viktigt att vara medveten om
minneslundens karaktär av en gemensam och
anonym gravplats.

Kyrkogårdsförvaltningen plockar bort vissna
blommor och utbrunna ljus allteftersom. En
gravsättning är definitiv och bör vara väl genomtänkt, eftersom det inte går att ångra sig.

Efter gravsättning i minneslunden skickas ett
minneskort till den anhörige.

Askgravplats
Askgravplatserna är avsedda att utgöra ett alternativ till minneslunden, för de som önskar en skötselfri gravplats men som inte är
anonym.
I varje askgravplats finns det plats för fyra askor och
i askgravplatsen på Vänersnäs kan man även kistbegravas.
Askgravarna upplåtes med gravrätt för en tid av 25
år och är kopplat till ett obligatoriskt skötselavtal
som skall täcka kostnaderna för skötseln och underhåll av gravplatsen under gravrättstiden.
Vid ny gravsättning förlängs gravrättstiden med de
antal år som har gått sedan den senaste gravsättningen och ett nytt avtal upprättas som ersätter
tidigare avtal. Man betalar då för tiden som har
förlängts. Om ej förlängning/förnyelse sker det
26:e året, återtas gravplatsen (inkl. namnplatta) av
förvaltningen.

Norra Björke

Vänersnäs

Namnplatta
På gravstenen/naturstenen fästs en namnplatta så
snart gravplatsen utnyttjas. Namnplattan bekostas
av gravrättsinnehavaren. Det får plats fyra namn
på varje namnplatta. Vid ytterligare gravsättningar
tillkommer kostnad för kompletterande gravyr.
Plantering/utsmyckning
Eftersom askgravplatserna är en gravskick med
begränsad gravrätt, så får de anhöriga bidra med
med ett ljus i lykta samt snittblommor i förvaltningens vas. Sammanbundna buketter med ståltråd och
oasis, plast och julpynt är inte tillåtet.

Västra Tunhem

Gärdhem

Mer info
Vill du beställa askgravplats?
Kontakta kyrkogårdsvaktmästarna på respektive
kyrkogård.
Väne Åsaka

Kontakta oss gärna!
Kyrkogårdar		Telefon			Mobiltelefon
Västra Tunhem		
Gärdhem			
Väne Åsaka			
Norra Björke		
Vänersnäs			

0520-42 11 01		
0520-358 30		
0520-42 42 60		
0520-42 30 85		
0521-22 20 01		

0733-72 25 73, 0727-18 75 12
070-394 86 32
076-830 10 89
070-279 44 23
070-577 43 64

Kyrkogårdsförvaltningen i Vargön: tel: 0521-26 58 55/56
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tunhem
Facebook: www.facebook.com/vastratunhem

