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Borgerlig begravelse - hvad er det?
Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, har man ikke krav på hverken at
benytte kirken eller have præstens medvirken ved begravelsen. Det giver i
stedet mulighed for, at man selv kan arrangere ceremonien i afdødes ånd, eller
som man selv ønsker det. Ceremonien kan man afholde fra et kapel enten på
hospitalet, plejehjemmet, kirkegården eller krematoriet. Den løsning vælger
mange, men der er også eksempler på, at en afskedsceremoni bliver holdt i
afdødes hjem, i haven, på et sted, afdøde er kommet igennem sit liv eller på et
sted, der har haft betydning for afdøde og de pårørende.
Der er ingen krav til stedet, ud over at man naturligvis ikke må forstyrre den
offentlige orden, og at ceremonien skal være sømmelig. Man kan også vælge
blot at få afdøde brændt og nedsat i fællesgrav uden nogen ceremoni eller at
afholde en ceremoni ved nedsættelse af urnen.
Nogle bedemænd tilbyder at forestå ceremonien og kan komme med råd og
vejledning til hvordan, det kan gennemføres.
Selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan nogle efterladte finde
støtte i de kendte ritualer og en præsts professionelle og menneskelige
håndtering af situationen. Derfor siger nogle præster, af hensyn til de
pårørende, ja til at medvirke enten ved en kirkelig begravelse eller ved en
ceremoni, man tilrettelægger i fællesskab. Andre præster siger konsekvent nej
til at medvirke og til at kirken bliver brugt ved begravelsen. Det nej er som
oftest begrundet i respekt for afdødes ønske om ikke at tilhøre kirke

Kontakt mig for hjælp, tlf. 59436304.

Dødsfald
Langt de fleste, der kommer ud for et dødsfald, kontakter en bedemand.
Han kan hjælpe med at få fastsat tidspunktet for ceremonien og få overblik
over, hvad der skal ske i den første tid efter dødsfaldet. Bedemanden kan
også vejlede om de forskellige muligheder, der er for at afholde begravelsen
og om de love og regler, der gælder.
Dødsfald

Hvem lægger afdøde i kisten?
Det er meget almindeligt, at det er plejepersonale eller en bedemand, som
sørger for, at afdøde bliver vasket og klædt på i det tøj, man har bestemt,
personen skal begraves i. Nogen vælger ikke at påklæde den afdøde. De
mener, vi kom nøgne til verden og kan tage nøgne herfra. Andre har det
bedre med at vide, at afdøde har noget personligt tøj på. Har afdøde ikke
selv haft ønsker til en bestemt påklædning, kan man vælge den løsning, man
selv har det bedst med.
Der er også mulighed for at lægge en blomst, breve, billeder, tegninger eller
andre personlige effekter med i kisten. Det er ofte en god ide at få børn til at
skrive eller tegne noget, der kan komme med i kisten eller hænges på kisten.
Det er ofte muligt at se afdøde i kisten, og man må gerne have kisten
stående hjemme indtil begravelsen, hvis man føler, det er det rigtige. Det er
også muligt at følge rustvognen, når kisten bliver kørt til kapellet eller til
kirken, men det er alt sammen noget, der bedst aftales med bedemanden i
det enkelte tilfælde.

Hvilken slags gravsteder kan man vælge mellem?
Nogle familier har familiegravsteder hvor de sættes ned når de dør. Andre
har, inden de dør, udtrykt klare ønsker om, hvordan de vil begraves. Hvis det
ikke er tilfældet, er de efterladte nødt til at træffe beslutningerne.
Beslutningen om, hvorvidt den døde skal jordfæstes i kiste eller brændes og
bisættes i urne, skal man træffe allerede, når dødsfaldet anmeldes til afdødes
bopælssogn. Senere skal det afgøres, om afdøde skal stedes til hvile i
fællesgrav eller en familiegrav. Der findes også alternativer til de traditionelle
gravsteder. Man kan for eksempel vælge at få asken strøet ud over havet.
Uanset om man er medlem af folkekirken eller ej, skal jordfæstelser og
urnenedsættelser altid ske på kirkegården. Bedemanden kan altid give
oplysninger om mulighederne på den enkelte kirkegård. Der er stor variation
indenfor gravsteder på de forskellige kirkegårde. Derfor er det en rigtigt god
idé, at man får bedemanden til at reservere tid, så man kan få en rundvisning.
På den måde kan man selv se mulighederne og vælge det sted, man syntes
bedst om.
Der er mange forskellige typer gravsteder, og kirkegårdene finder løbende på
nye tilbud. Der er store prisforskelle på gravstederne og det er umuligt at give
nogen entydig information om priserne. Når gravstedet er valgt, og man har
aftalt med kirkegården, hvordan man ønsker det vedligeholdt, har man krav
på at få udleveret en skriftlig aftale med priserne. Ligeledes skal kirkegården
informere bedemanden om priserne, så bedemanden kan foretage betalingen
af gravstedet.

Jeg hjælper dig, kontakt tlf. 59436304
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