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Ett styrdokument för: Svenska kyrkans expedition, Begravningsexpedition och kyrkogårdsförvaltning, präster, musiker, vaktmästare, begravningsentreprenörer, diakoner och sjukhuskyrka. Utöver dessa måste det finnas kontaktvägar och strukturer kopplade till skola, äldreomsorg, katastrofberedskap och polis.
Rätt till begravning i Svenska kyrkans ordning har den som är medlem i Svenska
kyrkan. Medlemskapet täcker kostnaden för upplåtelse av kyrka, medverkan av präst,
musiker och vaktmästare. Om begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning efterfrågas för en icke tillhörig person ska ev pastorala skäl för detta bedömas av kyrkoherden, som också fattar beslut.
Syfte
Begravningspastoralen har till mål och syfte att hjälpa alla inblandade att på bästa sätt
kunna utföra sina uppgifter kring dödsfall och begravning. Församlingarna ska vara
en resurs redan när ett dödsfall kan vara väntat och i det som kan ske kring ett akut
dödsfall. På samma sätt ska en delaktighet finnas i olika typer av uppföljande verksamhet.
Tillgänglighet
I Trollhättans pastorat finns en arbetsordning mellan församlingarna tillsammans med
kyrkogårdsförvaltningen, och även begravningsbyråer, som underlättar kontakten
med de anhöriga från dödsfallet till uppföljningen efter begravningsgudstjänsten.
Svenska kyrkans expedition nås på telefon 0520-47 29 00
(församlingsärenden) och för Begravningsverksamhetens
ärenden (även bokning av begravningsgudstjänst), telefon
0520-47 30 00. Dit kan också den anhörige vända sig som
inte vill anlita begravningsbyrå.
Avsked
Möjlighet finns för de närstående att ta ett personligt
avsked av den döde t.ex. i hemmet eller i sjukhusets avskedsrum. Präst/diakon kan bistå.
Tacksägelse
Tacksägelse, då den döde nämns vid namn i kyrkans förbön, sker i den söndagliga
gudstjänsten i församlingens kyrka/kyrkor. Här uttrycks tacksamhet till Gud för den
människas liv, som nu dött. Den döde och de sörjande innesluts i församlingens förbön och gemenskap. Församlingen skickar inbjudan till tacksägelse till en kontaktperson för sorgehuset.
Gudstjänstens utformning
Begravningen förrättas av präst vigd i Svenska Kyrkan, i huvudsak någon av de präster som tjänstgör i pastoratet där begravningen äger rum. Om viss begravningspräst
önskas måste detta beaktas i samband med bokningen. Här kan anhöriga också framföra önskemål om behov av annat språk än svenska.

Präst kontaktar och sammanträffar med de anhöriga i god tid före begravningsgudstjänsten.
Begravningsgudstjänsten följer den ordning som är fastställd i Svenska Kyrkans
handbok och är gemensam för alla begravningsgudstjänster inom Svenska kyrkan.
Inom denna ordning finns möjligheter till personliga
önskemål. Dessa tas upp i samband med samtalet mellan de anhöriga och prästen. En begravningsgudstjänst
i Svenska kyrkan är en kristen gudstjänst som ska förmedla tröst genom den kristna tron på hoppet, evigheten och de dödas uppståndelse.
En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är offentlig.
Psalmer väljs av anhöriga tillsammans med präst. Övrig
musik väljs i samråd med tjänstgörande kyrkomusiker.
Regeln är att musik framförs som levande musik. Undantagsvis kan inspelad musik användas till enstaka
musikstycken, vilket beslutas i samråd mellan präst och
kyrkomusiker tillsammans med sorgehuset.
Överlåtelsen utförs enligt ett av de alternativ som kyrkohandboken anger.
Utgångspunkten är att barn deltar i begravningsgudstjänsten men förälder/vårdnadshavare avgör. Prästen som ska leda begravningsgudstjänsten kan bidra med att förbereda barnen. Begravningsgudstjänsten bör utformas med särskild hänsyn till närvarande barn.
Vid jordbegravning är utgångspunkten att de församlade närvarar vid gravsättningen.
Andra lösningar avgörs av präst och sorgehus tillsammans.
Bårtäcke finns att använda under begravningsgudstjänsten. Vidare information
lämnas av Begravningsexpeditionen.
Präst deltar vid minnesstunden om sorgehuset så önskar och om detta meddelas i
samband med bokningen.
Uppföljning
I samband med urnnedsättning kan tjänstgörande präst leda en kort andakt. Tid för
urnnedsättning kan bokas via Begravningsexpeditionen, som också kan bistå med
kontakt till tjänstgörande präst, om inte sådan kontakt tagits i samband med begravningsgudstjänsten.
Svenska Kyrkan vill sträva efter att på olika sätt delta i uppföljningsarbete. Präster och diakoner finns tillgängliga för samtal, som kan ske enskilt eller i en mindre
grupp, t ex den närmaste familjen.

Trollhättans pastorat erbjuder också nära anhörig möjlighet att delta i Leva-vidare-grupp. Sjukhuskyrkan erbjuder även Leva-vidare-grupper för anhöriga i särskilda
situationer, t ex föräldrar som mist ett barn. Svenska kyrkan i närområdet samverkar
också efter behov med grupper för olika sorgesituationer, ex suicid, minderårig som
mist syskon eller förälder.
I samband med Allhelgonahelgen får sorgehusen skriftlig inbjudan till minnesgudstjänster inom Trollhättans pastorat. Inbjudan skickas till den anhörige som angivits
som sorgehusets kontaktperson, och inbjudan skickas till de som vid dödsfallet var
kyrkobokförda i pastoratet.
Samverkan
Samråd och överläggning med vårt närområdes begravningsbyråer sker minst en gång
per år. Samverkan med olika samhällsfunktioner äger rum vid behov.

Svenska kyrkan är utsedd av riksdagen att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.
En delvis ny Begravningslag antogs den 1 maj 2012. En viktig förändring är tiden mellan dödsfall
och kremering eller gravsättning. Det är viktigt att stoft efter avliden kremeras eller gravsätts så
snart som möjligt. Den längsta tiden mellan dödsfall och kremering eller gravsättning är en månad.
(Begravningslagen 5 kap 10 §) Du kan läsa mer om bl a Begravningslagen på www.svenskakyrkan.se
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