Om våra
möjligheter, rättigheter och
skyldigheter vid en

BEGRAVNING

Foton i broschyren
är tagna av:
Kerstin Andersson,
Owe Backland och
Christer Arneson.

Broschyren ges ut av:
Kyrkogårdsnämnden i
Löddebygdens församling.

Att mista en anhörig eller nära vän är en svår upplevelse,
där man ställs inför både sin egen sorg samtidigt som en rad
praktiska frågor måste lösas och besvaras.
I detta häfte vill vi ge information, råd och hjälp,
om vad vi kan stödja er med.

Nu vilar ett hjärta i ljuset
och friden
de frågor som tystnat
har fått sina svar
och nödens och ångestens
tid är förliden
för själen som lyser
i Herrens förvar.
Britt G Hallqvist

Löddebygdens församling
består av Löddeköpinge,
Barsebäck och Högs socknar.
Varje socken har en egen
kyrka med kringliggande
kyrkogård. I kyrkorna kan
kremations- och jordbegravningar äga rum i Svenska
kyrkans ordning.

Dessutom finns Trons kapell,
som ligger på Löddeköpinge
kyrkogård, och är öppet för
borgerliga begravningar.
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Hur gör jag/vi när det
händer?

Bårtäcke

är en textil smyckning som kan
läggas över kistan.
Församlingens bårtäcke lånas
ut kostnadsfritt vid
begravningsgudstjänsten.

Vi behöver hjälp av anhöriga
och vänner i sorgens stund.
Men vi kan också behöva hjälp
av någon som är van att möta
människor i sorg.

Församlingsexpeditionen
Ni kan vända er till oss för att
få kontakt med någon av våra
präster. Detta kan ske redan
före besöket på en
begravningsbyrå.

På expeditionen kan ni även
få hjälp med att välja gravplats
och övriga frågor.
Telefonnumren finner Ni på sista
sidan.

Begravningsbyrån

Församlingens bårtäcke

Det är vanligt att anlita en begravningsbyrå som kan hjälpa
till med de praktiska frågorna
vid en begravning, boka tid,
intyg, gravplats, kista, urna,
transporter, annonsering m m.

Själaringning

När dödsfallet anmälts till församlingsexpeditionen ringer
kyrkklockorna kl. 11.00 den dag
(mån-fre) som anhörig varit
med och bestämt.

Anhöriga kan själva sköta allt eller
vissa delar av förberedelserna.

Kyrkan är då öppen för besök och
ljuständning.
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Bisättning

ger möjlighet till ett personligt
avsked när den avlidne lagts i
kistan.
En andakt i anslutning till bisättningen kan hållas.

Begravningsgudstjänsten

är en gudstjänst för de efterlevande med avsked och ett
överlämnande av den avlidne i
Guds händer.

Tacksägelse

Inför begravningsgudstjänsten tar prästen kontakt
med anhöriga. Ni får då tillfälle att tala om psalmer - och
musikönskemål, samt utformningen av själva gudstjänsten.

sker i samband med söndagens gudstjänst. Anhöriga har
möjlighet att välja i vilken kyrka
tacksägelsen ska ske.

Begravningen

Förslag på gudstjänstordning finns
i psalmboken.
Det finns utrymme för alternativ.

kan omfatta tre delar:
Bisättning, begravningsgudstjänst och gravsättning.

Gravsättning

När Ni överväger vilken begravningsform och begravningsgudstjänstens olika moment tänk då på den avlidnes
eventuella önskemål.

kontakta församlingsexpeditionens personal eller läs vidare
i denna broschyr, då får Ni veta
vilka alternativ av gravplats
församlingen erbjuder.
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Gravrätt

uppstår när en gravplats
upplåts för gravsättning
av en avliden.
Någon av den avlidnes anhöriga antecknas som gravrättsinnehavare. Om det inte
finns någon efterlevande som
kan eller vill bli innehavarare är
gravrätten förbehållen den
avlidne i 25 år efter gravsättningen.

Gravrättsinnehavaren erhåller
ett gravbrev. I detta antecknas
gjorda gravsättningar och Ni
får bestämma vem som ska
gravsättas på gravplatsen samt
utformning av gravvård.
Innehavaren har ansvar för att
gravplatsen hålls i ordning och
i värdigt skick enligt de regler
som finns i gravbrevet.

Gravrätten gäller normalt för en
25 årsperiod, det finns möjlighet att förlänga den, så länge
gravplatsen vårdas.
Gravplatsen kan återlämnas
före periodens utgång.

Gravplater Högs kyrkogård
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Här på sidan finns ett schema för
att Ni lättare skall finna de gravskick Ni söker.

Gravskick
Vilken typ av grav vill vi ha ?

Med gravrätt

Kistgrav
Urngrav
Sidan 8

Urnlund
Sidan 8

Utan gravrätt

Spridning av
aska

Minneslund
Sid 7

Ansökan till
Länsstyrelsen

Askgravlund
Sid 7
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I havet, insjö,
natur- eller
skogsmark.
Sidan 9

Minneslund

samt ombesörjer arbetet kring
nedsättning och montering.
Anhörig äger sten och namnplatta.

är ett gemensamt gravområde
där inga namn förekommer,
anonym gravsättning innebär
att anhöriga INTE får närvara
när askan gravsätts.

Om minnesplatsen skall innefatta två urnor tillkommer det en
kostnad för ny bronsplatta med
båda namnen ingjutna.

Församlingen har dokumentation över gravsatta i minneslunden.

Platsen är förbehållen den
avlidne i 25 år .

Minneslund Barsebäcks kyrkogård

Askgravlund

Askgravlunden Löddeköpinge kyrkogård

är en gravplats utan gravrätt.
Anhöriga får vara med vid nedsättningen av askan om man så
önskar.

Detta gäller för både
minneslund och askgravlund

Platsen markeras med en röd
granitsten 20x20 cm samt
bronsplatta med namn,
födelseår och dödsår.

Smyckning sker endast på de
anvisade platserna för snittblommor och gravljus.

För en engångssumma tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen sten och bronsplatta,

Skötselansvaret ligger på
kyrkogårdsförvaltningen
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Skötsel av gravplatser

Gravplatsen anläggs och sköts
enligt de bestämmelser som
lämnats i gravbrevet. Innehavaren svarar för tillsyn, men
kan också ge kyrkogårdsförvaltningen i uppgift att ombesörja
tillsyn och skötsel detta mot
avgift.

Urnlunden Löddeköpinge kyrkogård

Urnlund

Gällande prislista och specifikation finns på församlingsexpeditionen.

är en gravsättningsplats där
anhöriga får vara med vid
nedsättningen av urnan och
placera en liggande gravsten
i begränsad storlek samt sätta
en vas.

Trädgårdsredskap finns tillgängliga på kyrkogården.
Singel, jord och granris kan
köpas/beställas via församlingsexpeditionen.

Under tiden 28 oktober28 februari får även gravlykta
placeras på gravplatsen.

Gravrätten gäller i 25 år efter sista
gravsättningen.

Gravrätt i 25 år efter gravsättning.

Växtligheten vid urnlunden
sköts av kyrkogårdsförvaltningen mot en obligatorisk
skötselavgift.

Kist och urngravar

är gravsättningsplatser där
anhöriga får vara med vid
nedsättning av urna eller kista.
Gravrättsinnehavaren
förfogar själv över gravvård,
plantering, vaser och gravlyktor.

Gravplatser Högs kyrkogård
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Uppenbar vanvård av
gravplats

Vanvård uppstår när gravplats
inte vårdas. Detta protokollförs,
dokumenteras och innehavaren
informeras. Vårdas inte gravplatsen påföljande år, uppstår
uppenbar vanvård.
När uppenbar vanvård konstaterats, finns grund för beslut att
förverka gravrätten.

Gravvård Barsebäcks kyrkogård

Gravvård (gravsten)

Med gravplats följer det inget
tvång att skaffa en gravvård.
Gravvård skall anpassas efter
de regler som finns.
Form och material kan variera
som t.ex sten, smide eller trä.
Ritning eller beskrivning av
gravvården måste godkännas
av kyrkogårdsnämnden.

Spridning av aska

Kyrkogårdsnämnden nås via
församlingsexpeditionen.

För att få sprida aska efter
avliden i naturen måste man
ansöka om tillstånd hos
länsstyrelsen.
Begravningsbyrån kan hjälpa
till med detta.
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Hjälp i sorgen

Även om vi står ensamma i
sorgen, finns det hjälp att få.
Präster och övriga medarbetare
i församlingen finns till för
samtal och frågor.
Församlingen erbjuder grupper
för samtal med andra i samma
situation som kan dela det
svåra i sorgen likaväl som det
positiva i livet.
Vänd dig gärna till oss i
Löddebygdens församling.

Telefonnummer och
adresser
Församlingsexpeditionen
Pålsavägen 2,
246 35 Löddeköpinge
046-708040

Kyrkoherde 046-708041
Komminister 046-708043
046-708044
Diakon
046-708045
E-postadress
loddebygdens.forsamling@
svenskakyrkan.se
Via kommunens växel kan
man komma i kontakt med
Begravningsombudet
046- 739000

Hemsida
www.
loddebygdensforsamling.se
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Löddeköpinge kyrka

Barsebäcks kyrka

Högs kyrka

