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 DEN NORSKE KIRKE  

 Rakkestad sokn. 

 

 

 

 

 

       Rakkestad, 09.11.20  

Koronaepidemien. 

Gjennomføring av gravferd i Den norske kirkes regi. 

-Informasjon til ansvarlig for gravferden/ nærmeste pårørende i 

forbindelse med gjennomføring av gravferd, 5. utgave, 09.11.20  

- Gjelder fra mandag 09.11.2020  
 

Kirken som gravferdsetat ønsker å bidra til å redusere smittefaren i tråd med 

Folkehelseinstituttets anbefalinger.   

Et hovedmål er at alle skal føle seg trygge og unngå smitte i de ulike arrangementer.   

 

Dette medfører at gravferdsseremonier må gjennomføres med visse begrensninger. 

Som gravferdsetat, ønsker vi fortsatt å legge til rette for og bidra til en verdig gravferd.  

Innholdet og gjennomføring av gravferden vil være tilnærmet det samme som tidligere. 

 

Noen hovedprinsipper for forsvarlig og godt smittevern. 
-Syke personer skal ikke delta i fysiske samlinger. 

-Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold. 

-God avstand mellom alle som deltar.  

 

Fastsettelse av tidspunkt for gravferd. 
Ifølge gravferdsloven §12 skal gravferd gjennomføres innen 10 virkedager fra dødsfallet.  

Det er Rakkestad sokn som gravferdsetat som fastsetter tidspunktet for gravferd. 

Fastsettelse av tidspunkt for gravferd kan ikke ankes.  

 

Hilseregler.  
Til vanlig ønskes de nærmeste pårørende velkommen til gravferden gjennom håndhilsning. 

Ut fra smittevernhensyn gjøres ikke dette nå.  Men alle er like varmt velkommen! 

Kondolanser ute ved graven kan derfor heller ikke bli fysiske med håndhilsning etc. slik vi er 

vant til.  Presten vil informere om disse punktene i seremonien.   

 

Maksgrense for antall personer kan være til stede. 
Fra mandag 09.11.2020 er det maksgrense på 50 personer til stede som gjelder.  Plass som 

skal benyttes anvises av kirkens betjening/ begravelsesbyrået.  

Minimumsavstand på 1m mellom personer fra ulike husstander gjelder som tidligere.  

2. hver benk benyttes i kirker og kapell. 
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Følgende kapasitet i de ulike kapell og kirker i Rakkestad: 

 

 

Rakkestad kirke:  50 personer 

Rakkestad kapell: 30 personer 

Degernes kirke:  50 personer 

Degernes kapell:  20 personer 

Os kirke:   30 personer  

Os kapell:   15 personer  

 
Som følge av antallsbegrensningene, vil gravferdene foregå som lukkede arrangementer.  

I tillegg til nevnte antall kommer kirkens betjening og byråets ansatte som skal være til stede i 

gravferdene.   

 

Som det fremkommer av oversikten, er kapasiteten i Os kirke kun på 30 personer. 

Seremoni i forbindelse med gravferd i Os, kan derfor flyttes til Rakkestad kirke for å gi flest 

mulig anledning til å delta dersom dette er ønskelig. 

 

Båren overføres i så fall til gravlunden ved Os kirke etter gjennomført seremoni.  

 

Kirkene kan benyttes ved gravferd til medlemmer av Den norske kirke eller samarbeidende 

menigheter/ kirkesamfunn.  

Eventuelle spørsmål rundt dette rettes til Rakkestad sokn som ansvarlig gravferdsetat.  

 

Oversikt over deltakere, -føring av navnelister på de som er til stede i 

seremonien. 
Covid-119-forskriftens §13 sier følgende om krav til oversikt over deltakere: 

«Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell 

senere smittesporing.  Dersom det for å finne tilbake til deltakere er nødvendig å nedtegne 

enn egen oversikt, skal denne slettes etter 14 dager»  

 

Føring av navnelister over deltakere i gravferd. 

Den som er ansvarlig for gravferden/ nærmeste pårørende, tar selv ansvar for å velge ut de 

personer som skal være til stede innenfor fastsatt grense.   

 

De som er fra samme eller definerer seg fra samme husstand, kan sitte sammen.  

Ellers så gjelder en avstandsgrense på 1 meter.  

Dette gjelder også utenfor kirke/ kapell og ute på gravlunden.   

 

Vi ber om at «den som er ansvarlig for gravferden» fyller ut navneskjemaet (navn og 

telefonnummer på deltakere) og tar med seg skjemaet til seremonien slik at de som kommer 

for å delta i gravferden kan krysses av i skjemaet. 

Kirketjener har hovedansvar for at alle deltakere forbindelse med gravferdsseremonien blir 

registrert.  

 

Synliggjøring av maksgrense i dødsannonsen. 
Myndighetenes krav til maksantall og avstand må følges.  

Ettersom maksantallet nå er 50 eller mindre, må seremonien ansees for å være lukket.  
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Dette må synliggjøres i dødsannonsen.  

 

Samtale med prest og tiltak under selve gravferden.  
Forberedende samtale med prest kan ikke gjennomføres i hjemmet.  

Presten vil selv ta kontakt med dere som pårørende for å finne tidspunkt for samtale. 

 

Samtalen foregår i sakristi eller kirkerom i kirken etter avtale med presten som har 

hovedansvaret gravferden. 

Det er ønskelig at ikke flere enn 2-3 personer er med på samtale med presten.  Avvik i forhold 

til dette avklares eventuelt på forhånd med presten.  

 

 

Gravferdsseremonien. 
 

Tilgjengelig håndsprit og munnbind. 

Automatiske dispensere med håndsprit er plassert ved hovedinngangene til kapell og kirker, 

Vi anbefaler å bruke disse både før og etter seremonien.  

Likeledes er det munnbind tilgjengelig for de som ønsker å bruke dette.  

Dette gjøres for at det skal oppleves trygt å være til stede. 

 

Kirketjener vil være til stede som vanlig under gravferden, men ha en mer tilbaketrukket rolle.  

Program for gravferden skal ikke deles ut, men legges klart på de sitteplassene som kan 

benyttes i kapell/ kirke. 

 

Pårørende bærer selv kisten ut til gravstedet som vanlig hvor gravferden avsluttes på ordinær 

måte.   

Ved bæring av kisten, kan det vurderes om det holder med 4 personer, i stedet for 6 personer 

til å bære kisten ut av kapellet/ kirken.  Tyngde på kisten osv. avgjør dette.  

 

Ved bruk av bårevogn er det tilstrekkelig med 4 personer til å styre vognen, - en person i hvert 

hjørne av vognen.  Dette gjøres for å få større avstand mellom de som transporterer kisten.  

De 2 andre kan gå bak kisten og være klare til å hjelpe til på gravstedet.  Kirketjener hjelper 

til med å organisere dette.  

 

Blomstene bæres ikke ut til gravstedet sammen med kisten.  

Pårørende kan eventuelt gjøre dette selv etter at gravferden er avsluttet. 

Dette avklares med kirketjener som er til stede.   

 

Strømming av seremonier.  

Det gis anledning til strømming (opptak) av seremoniene innenfor gjeldende regelverk slik at 

personvern osv. blir ivaretatt.  Gravferdsetaten har ikke ansvar for dette tilbudet.  

You Tube, Facebook etc. kan benyttes som formidlingskanaler.  

 

-Det er ansvarlig for gravferden/ nærmeste pårørende som tar initiativ til dette.  

Begravelsesbyrået kan eventuelt hjelpe til med å organisere dette.  

 

Ved strømming: 

-Må det gis tydelig beskjed til de som er til stede om at gravferden blir strømmet, gjerne ved 

hjelp av skilt ved inngangspartiet.  

-Ikke vises bilder av andre enn de som er i aksjon under seremonien (pårørende) 
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-Ikke nærbilde av barn som f.eks. tar avskjed med den avdøde.  

-Avklare med involverte ansatte at de samtykker til å bli filmet/ og på hvilken måte. 

 

Rakkestad sokn som gravferdsansvarlig ønsker å bidra til en verdig gravferd. 

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til ansvarlig prest i forbindelse med gravferden. 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål kan også rettes til gravferdsforvaltningen ved: 

Marianne Arneberg og Gunnar Gudim, tlf. 69 22 60 60   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Rakkestad sokn 

 

 

 

Gunnar Gudim  

kirkeverge 

sign. 


