Begravning Checklista
1/3

Begravning

Förberedelser

Avliden Namn
Födelsedatum
Dödsdag
ev. Medlem (församling)
Tacksägelse

Tid/plats

Ansvarig

Bisättning

Tid/Plats

Ansvarig
Medverkande

Begravningsgudstjänst Tid
Begravningsort
Gudstjänstrum
Officiant
Medhjälpare
Organist

Tel

Musik

Tel

Sång

Tel

Önskas vid begravningsakten: Mull ( ) Blommor (

) Säd ( ) Korstecken ( )

Dekoration Nattvardsbordet

Ansvarig

Beställd

Församlingens krans

Ansvarig

Beställd

Text:

Bärare:
Jordbegravning

Tid/Plats

Kremering

Tid/Plats

Urnsättning

Tid/Plats

Begravningsbyrå

Tel

Kontaktperson

Tel

Anhörigkontakt

Tel
Tel
Tel
Tel

Anmälan om begravningen insänd av

____________________________

Till Pastorsexpeditionen i

____________________________ Datum: ____________
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Begravningsgudstjänst

Sång/Psalm kan byta plats

Klockringning
Preludium = Musik

En del vill ha 3 Psalmer 2 Sånger
En del 2 Psalmer 3 Sånger. Ni väljer.

Sång
Psalm

Preludium Musik i början och slutet som
Postludium ramar in Gudstjänsten
Ni kan välja eller be musikern föreslå något

INLEDNING
GRIFTETAL
Efter Griftetalet
Församlingen reser sig

I tron på de dödas uppståndelse och ett evigt liv överlämnar vi
… (namn) … i Guds barmhärtiga händer.
FÖRSLAG 1

(Innebär att tre vita blommor lägges på kistan, en/mening)
Vad som blir sått i förgänglighet, det uppstår i oförgänglighet
Vad som blir sått i ringhet, det uppstår i härlighet
Vad som blir sått i svaghet, det uppstår i kraft.

Ni väljer blommor…

FÖRSLAG 2

(Innebär att tre skovlar sand lägges på kistan, en/mening)
Av jord har du kommit
Jord blir du åter
Jesus Kristus är uppståndelsen och livet

… eller mull: sand

BÖN
Församlingen sätter sig
TEXTLÄSNING
Psalm
AVSKEDSTAGANDE

Här går man fram till kistan.
Om man önskar kan man ha en blomma att
lägga på kistan. Vill man säga några ord är
det helt ok, men man behöver inte.

Sång
SLUTÖNSKAN
Så må Herren bevare vår utgång och vår ingång från nu och till evig tid.

HERRENS BÖN
Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

Psalm
VÄLSIGNELSEN
Herren välsigne er och bevare er
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid
I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn

Postludium = Musik
Klockringning
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Begravning

Minnesstund

Plats
Värd
Antal gäster
Serveringsansvariga
Serveringens innehåll
Musikinslag
Övriga Önskemål
Minnesstund Förslag
Välkommen
Bordsbön/Sång
Servering:
Sång
Paus:
Sång
Servering:
Avslutning:

Information om minnesstunden Beräknad tid, paus mm.

Smörgås/smörgåstårta/mat
15-20 min Skriva minnestelegram/hämta frisk luft
Kaka/Tårta
Läsa minnestelegram
Berätta minnen
Sång
Andakt
Sång

Kan varvas med sång/musik
Kan varvas med sång/musik

Tack till
Tack till

serverings personal
de anhöriga

Efteråt

Möjlighet att hälsa på de anhöriga

Redovisat datum

Insatt datum

Ansvarig

Gåva till

_________:-

Gåva till

_________:-

Gåva till

_________:-

Inlämnade Minnesblad hämtas på

_______________________________

Ansvarig

Senkomna minnesblad lämnas till

_______________________________

Ansvarig

