Jesus sier:
«Jeg er oppstandelsen og livet.
Den som tror på meg skal leve om han
enn dør.»

Gravferd

Johannesevangeliet kapittel 11, vers 25

Har du spørsmål om gravferd i
Bragernes kirke?
Ta kontakt!

Hva er en kirkelig
gravferd?

Bragernes menighet
Kirkegt. 7
3016 Drammen

Bisettelse eller
begravelse?

tlf. 32 98 91 00
post.drammen@kirken.no
www.bragerneskirke.no
Du finner oss også på facebook!
A. Tiedemand: «Oppstandelsen». Altertavle i Bragernes kirke
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Hva er en kirkelig gravferd?

Delaktighet ved livets slutt

I gravferden tar vi farvel med den døde. Vi
takker for livet, overlater den døde til Gud og
løfter frem håpet om og troen på oppstandelsen og det evige liv. Alle disse elementene
gjenspeiles i gravferdsritualet.

En begravelse eller bisettelse gir rom for involvering og deltakelse. Utover at de nærmeste – i samråd med kantor og prest – velger salmer og eventuelle musikkstykker eller
sanger som fremføres av solist, kan en bidra
på flere måter.

Gravferdsritualet i Den norske kirke er en
gudstjenestelig handling og består av musikk,
salmer, minneord, bibeltekster, andakt og
bønn.

Det er for eksempel fint når en eller to fra
familie eller vennekrets deler ut program eller salmebok ved inngangen.

Salmer og musikk som benyttes i gravferden
skal tilpasses gravferdens gudstjenestelige
karakter og fremføres i rommet der og da.

Kirke eller kapell?
Bisettelse eller begravelse?
Spørsmålet om avdøde skal gravlegges i kiste
på kirkegården (begravelse) eller kremeres
og urnen settes ned på kirkegården
(bisettelse) er en av de avgjørelser de
etterlatte må ta. Da kan det være greit å vite
hva avdøde selv har tenkt om dette. I Norge
er disse to alternativene sidestilt, og det skal
være like muligheter for å velge begge deler.

Bragernes kirke er et rom for alle
anledninger — både glede og sorg.
Bragernes kirke er et godt rom å være i, uavhengig hvor mange som deltar i gravferden.
Man kan velge å ha gravferden i kirken enten
man skal ha begravelse eller bisettelse.

Åpen eller finne sted i stillhet?
En gravferd er i utgangspunktet en åpen og
offentlig handling og ikke en privat seremoni.
Det er fint at alle som på ulike måter kjente
avdøde får mulighet til å ta farvel. Noen
ganger er det av ulike årsaker ønske om at
bare de aller nærmeste deltar og at det i
etterkant annonseres at gravferden har funnet sted i stillhet. Dette er noe som i utgangspunktet bare bør skje unntaksvis. Ta gjerne
kontakt med presten før det tas en avgjørelse
om at det skal finne sted i stillhet.

De pårørende kan også selv utforme minneordet, som de enten holder selv eller blir lest
opp av presten. Minneordet bør ikke bli for
langt. Et minneord skal ikke være en fullstendig biografi, men er en fin måte å løfte frem
sider ved avdøde og hendelser som har vært
av betydning.
Det er også mulig for de pårørende å lese opp
sløyfene på blomstene som er gitt. Når det
gjelder blomster, kan det også være et meningsfullt alternativ å velge at det kan gis en
minnegave til et ideelt formål. Både prest og
begravelsesbyrå kan være behjelpelig med å
finne gode formål. Dette bør nevnes i
dødsannonsen.

Tiden etterpå
Som kirke ønsker vi å være tilstede for
mennesker som har mistet noen også etter at
gravferden er over. Prester og diakoner er
tilgjengelig for samtale og vi kan
formidle kontakt med sorggrupper som drives i Drammen, dersom det er ønskelig.

