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HÖGANÄS

4/7 18.00 Musik med mersmak
Trinning folkmusikgrupp

5/7 13.30 Fredagsfika i Orangeriet 
Samåkning från kyrkplatsen 
kl 13.10

7/7 10.00 Högmässa E Jernqvist, 
C Andersen, 
Louise Danielsson sång

9/7 14-16 Sommarcafé

10/7 14.00 Sångandakt på Brorsbacke

BRUNNBY 

6/7 18.00 Helgmålsbön

7/7 10.00 Högmässa Lars Dahlström, 
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

8/7 19.30 Konsert Dahlkvistkvartetten, 
Musik i Kullabygden, inträde

9/7 14.30 Andakt Nyhamnsgården, 
M Pernborg

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

4/7 18.30 Andrum B Eriksson, 
K Johansson

7/7 10.00 Mässa B Eriksson, 
K Johansson

9/7 14.00 Drop-in café

10/7 09.00 Föräldra/barngrupp

15.30 Gudstjänst Revalyckan

VIKEN 
4/7 18.00 Mässa i kapellet E Gullmo, 

H Morath
7/7 11.00 Mässa med konfirmation 

E Gullmo, Annika E Olshov, 
H Morath

10/7 19.30 Musik i Kullabygden 
Hans Pålsson, Lisa Larsson, 
inträde

LERBERGET

7/7 10.00 Gudstjänst M Ivarsson, 
J Engström

VÄSBY 
7/7 17.00 Gudstjänst M Ivarsson, 

H Morath

ARILDS KAPELL 

5/7 20.00 Veckomässa J Cummings

7/7 20.00 Sommarandakt J Cummings

9/7 20.00 Sommarandakt J Cummings,
eftersamling i missionshuset

MÖLLE KAPELL 

10/7 20.00 Musikandakt
Historiespelarna Karolina 
Weber Ekdahl violin, Björn 
Gäfvert cembalo, 
J Cummings, aftonbön

Söndagens tema: Förlorad och återfunnen 
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När någon anhörig lämnar oss vill vi se till 
att begravningen blir bra och att det blir ett 
fint avslut. Men lika viktigt är det att finna 
ett värdigt sätt att begrava de vi älskar. 
Numera finns det, förutom den traditionella 
gravplatsen och minneslunden, två andra 
gravskick, nämligen askgravplats och 
askgravlund. 

På en askgravplats har man förfoganderätt 
av en begränsad yta och man har en 
minnesplatta som ser likadan ut som alla 
andras men man kan välja symboler och 
text själv. Man kan sätta blommor i en 
vas och gravlykta/gravljus vid stenen. En 
askgravplats har fyra platser så man kan 
begravas med anhöriga om man så önskar. 

I en askgravlund har man ingen sten utan alla 
namn på de begravda sitter på en gemensam 
plats. Däremot har man en specifik plats för 
urnan. Här finns det en gemensam plats för 

Stora beslut
blommor och ljus. På både askgravplatsen 
eller askgravlunden får man vara med vid 
gravsättningen. I vår trakt har det blivit ett 
vanligt och omtyckt sätt att gravsätta de 
anhöriga. 

- Vi människor gillar det enkla, säger Maria 
Brolin Boshag som är den man pratar 
med om man vill begrava någon i Kulla 
pastorat. Idag reser människor mer, man 
flyttar längre bort i större utsträckning och 
då det kanske inte finns någon gravskötsel 
för den anhöriges grav behöver man inte ha 
dåligt samvete för att man inte hinner med. 
Däremot finns det en specifik plats om man 
vill komma till den döde. 

De nya gravskicken har funnits i ungefär  tio 
år. I vår trakt är valet ungefär 50-50 mellan 
en traditionell gravplats eller minneslund 
mot en askgravplats och askgravlund. I de 
större städerna väljs de nya gravskicken i 
större utsträckning. 

Det finns askgravlundar och askgravplatser 
i hela Kullabygden. Vissa kyrkogårdar 
har båda, vissa har ett av gravskicken. De 
är vackra platser som är planerade och 
utformade på ett fint och respektfullt sätt.

Kyrkogårdarna är vackra miljöer som gärna 
får besökas under en promenad. Det finns 
en stillhet och ett lugn samtidigt som det är, 
trots allt, en upplyftande plats att vandra 
omkring i. Kyrkogårdarna står alltid öppna 
och ofta kan man byta några ord med en 
vaktmästare om man vill. Välkommen att 
besöka våra kyrkogårdar! 
                                         
               Text: Helena Eriksson


