Begravningsguide
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Döden har drabbat dig.
En närstående människa är borta.
Sorgen har kommit in i ditt liv.
Förlusten av en kär människa gör mer
ont än ord kan beskriva.
Du känner kanske att längtan och
smärtan är större än vad alla dina
kraftresurser klarar av.
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Till hem i sorg.
Till dig kära läsare.
Sorgen är individuell.
En bekant människas död gör alltid ont. En närståendes
bortgång är ännu svårare. Den förosakar olika känslor,
längtan, förundran och inombords smärta. Sorgen är som en
flodvåg. Den kommer plötsligt och rycker med sig allt i sin
väg. Den sörjande kan vara förundrad över sina egna känslor.
De framvällande, tidigare kanske förbjudna känslorna kan
till och med framkalla skuldkänslor.
Någon kan förbryllas över sin egen okänslighet. En annan skulle
vilja gråta över den egna förlusten, men klarar inte av det.
Känslorna kan också vara varma. Hjärtat kan fyllas av tacksamhet över allt som varit. Döden skiljer människor ifrån
varandra men de goda minnena av den bortgångne blir kvar,
de kan ingen ta ifrån en. Sorgen är subjektiv och individuell för var och en. Den sörjande märker att det inte går att
fullständigt förstå en annan människas sorg. Ändå är det
viktigt med en annan människas närvaro, med någon som
bara lyssnar.
En tid efter dödsfallet märker de anhöriga att de kommer
ihåg den bortgångne sådan han eller hon var i sina krafts
dagar. De drag som tillfogats av sjukdom eller olycka
hamnar i bakgrunden.
Ge dig själv tid - för sorgen finns ingen tidsgräns.

3

Avsked på sjukhuset eller
ålderdomshemmet
På sjukhuset eller ålderdomshemmet kan man,
ifall de anhöriga önskar, ha en andaktstund.
I en andaktstund ingår psalmsång, bibelläsning,
bön och avsked till den avlidna.
Andaktstunden kan ledas av någon anhörig eller
vårdenhetens präst, med vem man överenskommer om
tidpunkten för andaktstunden .
De lokala församlingarna ordnar sorgegrupper, där också
de som bor på annan ort kan delta. Nogrannare information
finns på sedan 22.
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Begravningsarrangemang
Begravningsarrangemangen kan man sköta genom att ta
kontakt antingen med samfällighetens gravkontor eller en

Begravningstillstånd,
meddelande till folkbokföringen
och dödsattest

privat begravningsbyrå.
En del av begravningsarrangemangen kan man sköta

Den läkare som skött den avlidne eller rättsläkaren (om det

själv direkt med samfällighetens gravkontor. Sådana är bland

gjorts en rättsmedicinsk undersökning åt den avlidne för

annat bokning av kapell/kyrka och val av gravplats. Åbo och

utredning av dödsorsaken) skriver begravningstillståndet och

S:t Karins samfällighets gravkontors adress är Eriksgatan 3

meddelar om personens död till folkbokföringen. Begrav-

A och telefonnumret är 040-3417253. Särskilt i de fall då man

ningstillståndet skall vidarebefordras till upprätthållaren av

inlöser en ny grav är det bra att först vända sig till samfällig-

begravningsplatsen eller krematoriet. Den privata begrav-

hetens gravkontor.

ningbyrån sköter om vidarebefordrande av begravnings-

De privata begravningbyråerna är serviceföretag och
sköter om förflyttning av den avlidne, de säljer kistor och

tillståndet ifall inte något annat överenskommits med de
anhöriga.

urnor och sköter även många andra uppdrag som de anhöriga
önskar. Om de anhöriga inte själva vill sköta bokning av jord-

När dödsmeddelandet har antecknats i folkbokföringsre-

fästningen kan man också ge det uppdraget till den privata

gistret, kan den anhöriga beställa från magistratet eller från

begravningsbyrån.

pastorsexpeditionen den avlidnes ämbetsintyg varifrån det

Jordfästningarna förrättas under vardagar från tisdag till

framgår dödsdatumet. Ämbetsintyget behövs när man sköter

lördag. Jordfästningen kan förrättas i ett kapell, i en kyrka

ärenden med banken, försäkringsbolag , vid bouppteckningen

eller vid graven. Till en förrättning reserveras en dryg timme.

eller med myndigheterna.

Om man vet att tillfället kommer att ta längre tid är det skäl
att direkt reservera en längre begravningstid.

Dödsattesten, som innehåller meddelande om dödsorsaken,

Den avlidne jordfästs vanligen av en präst från den egna

skrivs oftast av den läkare som skött den avlidne. De anhöriga

församlingen. Namnet på prästen får man reda på när man

kan be om att få en kopia på dödsattesten.

bokar jordfästningen. De anhöriga kan även själva be någon
annan präst att förrätta jordfästningen genom att komma

En rättsmedicinsk undersökning för utredning av dödsor-

överens om saken direkt med prästen.

sak görs på order av polisen i de fall som lagen förespråkar.

Den präst som mottagit förfrågan om jordfästningen kom-

Dödsattesten skrivs av rättsläkaren som gjort den medicinska

mer med de anhöriga överens om en tidpunkt för samtal om

obduktionen efter det att alla kompletterande undersökningar

den avlidne och om arrangemangen kring jordfästningen och

har gjorts. De färdiga dokumenten skickas till polisen. Från

minnesstunden. Kantorn svarar för musiken under förrätt-

polisen får de anhöriga ifall de önskar kopior på utredningen

ningen. Om de anhöriga har önskemål angående musiken och

av dödsorsaken och/eller dödsattesten.

arrangemangen är det bra att i god tid ta kontakt med både
präst och kantor.
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Kapell och kyrkor

Begravningsplatser

På begravningsplatserna i Åbo och S:t Karins kyrkliga sam-

Åbo och S:t Karins samfällighet har 10 begravningsplatser:

fällighet finns tillgång till följande kapell och kyrkor. (Inom

Åbo begravningsplats, S:ta Katarina begravningsplats, S:t

parentes står det hur många begravningsgäster som får

Marie kyrkogård, S:t Marie begravningsplats, Kärsämäki

plats i kapellet)

begravningsplats, Kakskerta begravningsplats, Patis begravningsplats, Kustö begravningsplats, Pikis begravningsplats

Kapell
•

Uppståndelsekapellet (200)

•

Helga Korsets kapell stora kapellet (160)
lilla kapellet (60)
nedre kapellet (24) befinner sig i nedre våningen
På hemsidorna www.turunseurakunnat.fi kan man göra
en virtuell rundtur i Helga Korsets stora och lilla kapell.

•

Kärsämäki kapell (100)

•

S:t Marie begravningplats kapell (30)

•

S:ta Katarina begravningsplats kapell (50)

och konfessionslöst gravområde (i Kärsämäki)

Gravplats
Åbo- och S:t Karinsbor kan begravas på någon av de ovannämnda begravningsplatserna oberoende av till vilken
församling de tillhörde vid sin död.
På Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets begravningsplatser upplåts nya urn- och kistsläktgravar för 25 år.
Gravrätten kan förlängas när besittningstiden tagit slut. En

Kyrkor
S:ta Katarina kyrka, S:t Marie kyrka, Kustö kyrka, Kakskerta
kyrka, Patis kyrka och Pikis kyrka.
På hemsidorna www.turunseurakunnat.fi kan man göra en
virtuell rundtur i kyrkorna.

kistgrav har två kistplatser på varandra (på olika djup) och
utrymme för flere urnor.
Samfällighetens gravkontor ger information om gravarna,
priserna för deras inlösning och skötsel.
Om släkten har en gammal släktgrav utreder samfällighetens gravkontor den avlidnes i kyrkolagen skrivna gravrätt,
att bli begraven i den graven.
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Jordfästningens gång
Jordfästningen förrättas ganska långt lika oberoende
om det är fråga om kremering eller kistbegravning.
Ett förslag till program för jordfästningen kunde
vara följande:

Jordfästning
Jordfästningen är kyrkans heliga förrättning. I förrättningens
traditionella form och innehåll speglar sig den kristna trons
uppfattning om människolivets slut: döden kan inte avskilja
oss från Guds kärlek. I en kristlig jordfästning välsignas den

Musik
Blomhälsning
Psalm
Jordfästning
bibelläsning, bön, tal och jordfästningsakten.

avlidna till gravens vila och det bes för honom/henne. De
sörjande anhöriga tröstas genom att berätta om Kristi uppståndelse och om hoppet för återseende. I en jordfästning
finns också utrymme för minnen och tacksägelse.
Jordfästningen är en mindre gudstjänst, som förrättas enligt
kyrkohandboken. Jordfästningen kan förrättas i kapell, kyrka
eller ibland även vid graven. Centrala delar i jordfästningen
utöver bibelläsning och bön, är prästens tal vid jordfästning,
psalmer och musik.

Under jordfästningsakten står begravningsföljet
Om jordfästningens olika alternativ bör man i god tid disku-

Psalm

tera med den förrättande prästen och om musiken kan man
diskutera med kantorn. Meningen med mötet är inte enbart
att genomgå praktiska arrangemang utan de anhöriga kan

Musik
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då sätta ord för sin sorg och komma ihåg den avlidna och
berätta om hans/hennes liv.

Begravning av person som tillhört något annat trossamfund
eller tillhört civilregistret
På Åbo och S:t Karins samfällighets begravningsplatser begravs avlidna som inte tillhört någon kristen församling och
också avlidna som tillhört något annat trossamfund. I närheten av Kärsämäki begravningsplats finns den okonfessionella begravningsplatsen för dem som inte vill bli begravda på
en kristen begravningsplats. Jordfästningskapell kan hyras
till dem som tillhör civilregistret.
Uppståndelsekapellet och Helga Korsets stora kapell är
vigda till kyrkor, där förrättningarna sker enligt kyrkohandboken.
Den som hört till civilregistret kan få en kristen jordfästning om de anhöriga önskar det. Jordfästningen förrättas då
enligt kyrkohandboken. En kyrklig jordfästning förrättas inte
ifall den avlidne före sin död klart uttryckt att han inte vill bli
jordfäst, eller om prästen genom själavårdssamtal eller på
annat sätt fått en uppfattning att det kan anses att det inte
finns skäl för kyrklig jordfästning.
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Kistbegravning
Vid kistbegravning bärs kistan ut ur kapellet/kyrkan till mu-

Efter detta framför de anhöriga en inbjudan till minnesstun-

sik efter jordfästningen. Det behövs 6 bärare. Oftast bär de

den ifall sådan ordnas.

anhöriga kistan men vid behov kan man beställa bärare från
den privata begravningsbyrån.

Graven fylls inte igen genast utan den täcks med en kransstomme. Ifall de anhöriga vill kan de fylla graven med sand

Om blommorna har lagts vid kistan under jordfästningen,

så att gravlocket täcks. Dethär förfarandet bör man i god til

ber församlingens ledsagare de anhöriga att upphämta sina

meddela till Åbo och S:t Karins samfällighets gravkontor.

blommor så att bärarna kommer nära kistan. Bärarna stäl-

Begravningsplatsens anställda fyller graven senare samma

ler sig bredvid kistan vid slutet av jordfästningen. Kistan bärs

dag. På fredag och lördagar och under köldperiod fylls

ut under postludiet. Utanför sätts kistan på följevagnen.

graven så att kistan inte syns. Graven fylls då den första eller

I spetsen för följet går församlingens ledsagare. Efter följer

andra vardagen efter jordfästningen.

bärarna med kistan och efter kistan går de närmaste anhöriga, övriga anhöriga och vänner. Vid graven vänds kistan så

När en kista begravs i en gammal släktgrav måste gravens

att huvudet kommer mot stenen och fötterna mot gången.

besittningstid vara lika lång som kistans okränkbarhetstid

När kistan sänks ned tar de manliga begravningsgästerna

(20 år). Ifall besittningstiden är kortare, måste resterande år

av sig hatten. Bärana gör det först efter att kistan sänkts i

inlösas i samband med begravningsfakturan. De anhöriga

graven, varvid de står en kort stund vid graven. Graven täcks

måste sköta om minnesmärkets förflyttning från graven

med en kransstomme. De anhöriga placerar sina blomhäls-

senast på fredagen veckan innan jordfästningen antingen

ningar på kransstommen. Om blomsternedläggningen inte

genom att kontakta ett stenhuggeri eller genom att komma

skett under jordfästningen läses hälsningarna vid graven.

överens om förflyttningen med en privat begravningsbyrå.

När blommorna lagts kan man sjunga en psalm vid graven.
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Kremering/urnbisättning

Bönestund vid urnbisättning

Vid kremering blir kistan vanligtvis kvar i kapellet/kyrkan

Urnan begravs ca 2 veckor efter jordfästningen. Man kan vid

efter jordfästningen när de anhöriga avlägsnar sig. I slutet av

graven då hålla en liten bönestund, där man kan be prästen

välsignelseakten framförs inbjudan till en eventuell min-

att delta. Bönestunden består av en psalm, bibelläsning och

nesstund. Kremeringen sker i Åbo i Helga Korsets kapells

bön. Det vore bra att framföra önskemål om prästens del-

krematorium. Ifall jordfästningen förrättas i något annat

tagande vid urnbisättning senast under mötet med prästen

kapell än Helga Korset måste de anhöriga beställa en extra

fore jordfästningen.

transport till krematoriet från en privat begravningsbyrå.
Om kapellet/kyrkan där jordfästningen förrättas och gravplatsen befinner sig på samma begravningsplats forslar församlingen minnesblommorna till graven mot en kostand på 14
euro (ej minneslunden) De anhöriga kan också själva forsla

Begravning av aska någon
annanstans än på
begravningsplats

blommorna till graven. Ifall gravplatsen inte befinner sig på

Om askan skall begravas eller strös någon annanstans än

samma begravningsplats där jordfästningen förrättas kan de

på en begravningsplats måste man ha tillstånd av den som

anhöriga själva forsla blommorna till graven efter jordfäst-

äger markområdet. Skogsstyrelsens lokalavdeling tar beslut

ningen eller ge uppdraget till en privat begravningsbyrå.

om ströning av aska på havsområden och allmänna vatten
och statens marker. Urnan överlåtes från krematoriet endast

Urnbisättningstiden kan bokas tidigast 2 veckor efter

mot kvittering.

jordfästningen eller efter det. Urnbisättningsdatumet lönar
sig att boka samtidigt som jordfästningstiden. Datumet kan

Enligt lagen om begravningsväsendet måste askan inom ett

bokas innan kremeringen sker. Församlingen meddelar inte

år efter kremeringen begravas eller på annat sätt placeras

de anhöriga när kremeringen skett. De anhöriga avhämtar

permanent på ett ställe. Aska får inte delas.

urnan från Helga Korsets kapell om gravplatsen befinner sig
på någon annan begravningsplats än Åbo begravningsplats.
Urnbegravningen sker med församlingens ledsagares hjälp
oftast i samvaro med de närmaste anhöriga. Ifall de anhöriga
önskar att prästen som förrättat jordfästningen är med kan
man komma överens om saken med prästen.
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Minnestund
Minnesstunden kan hållas hemma, i församlingshemmen,

De anhöriga kan planera minnesstundens program.

restaurang eller i något motsvarande lämpligt utrymme.

En minnesstund kan innehålla läsning av sorgeadresser,

Serveringen kan de anhöriga sköta själva eller beställa ett

gemensam sång, prästens tal, minnesord, korta tal och

cateringföretag. Till minnestundens traditioner hör ett bord

musikföreställningar.

täckt med en vit duk, på bordet ett fotografi av den avlidna,
ett eller två ljus och blommor.

Åbo och S:t Karins samfällighets församlingshem kan
bokas av ifrågavarande församlingshems vaktmästare.

Ifall de anhöriga önskar att prästen skall delta i minnesstun-

Vaktmästarens kontaktuppgifter hittas på hemsidorna

den, måste man framföra detta önskemål när man beställer

www.turunseurakunnat.fi genom att välja ifrågavarande

jordfästningstiden. Församlingarna kan trots önskemål inte

församlings verksamhetsutrymmen.

garantera att prästen har möjlighet att delta i minnesstunden.

Veteranerna
Till de personer som beviljats frontsoldats-, fronttjänsts-,
front- eller minröjarutmärkelse och som vid sin död var
folkbokförda i Åbo eller S:t Karins ges en grav avgiftsfritt.
I samband med begravningen uppbärs då inte de ordinära
öppnings-, täcknings- eller kremeringsavgifterna. Samma
förmån gäller för de veteraner som varit folkbokförda i Åbo
eller S:t Karins under sitt dödsår men flyttat till annan ort
samma år.
På Åbo begravningsplats finns veteranlunden, som delar
sig i urnlunden och minneslunden. Namnplaketten eller
minnesmärket beställs från veteranförbundet som graverar
stenen eller plaketten och ansvarar för att minnesmärket
kommer till graven och för fastsättning av namnplaketten.
I veteranlunden kan begravas den veteran som vid sin död
varit folkbokförd i Åbo och hans/hennes maka/make.

Bild ovan

Veteranurnelunden.

Bild nedan

Minneslunden.
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Minneslundarna

Den avlidnes tacksägelse

Askan kan också nedläggas i en av minneslundarna på

En avliden församlingsmedlems namn läses och det bes

Åbo begravningsplats, S:t Marie kyrkogård, Kärsämäki

för honom/henne i hemförsamlingens gudstjänst söndagen

begravningsplats, S:ta Katarina begravningsplats eller Pikis

efter jordfästningen. Namnet publiceras följande måndag

begravningsplats. De anhöriga kan om de önskar låta fästa

i Turun Sanomat:s kyrkliga kungörelser men tidpunkten kan

en namnplakett med den avlidnes namn på ett gemensamt

också överenskommas på annat sätt. Om jordfästningen

minnesmärke i minneslunden. I S:ta Katarina minneslund

sker på annan ort än Åbo och S:t Karins bör de anhöriga

graveras namnet i stenen i minneslunden. Det är endast i

meddela om datumet till Åbo och S.t Karins samfällighets

minneslunden på Åbo begravningsplats som namnet inte

centralregister tel 040-3417213 ifall de har önskemål när

framgår någonstans. Namnplaketten, graveringen och

den tacksägelsen skall läsas.

fästningen av plaketten beställs från ett stenhuggeri.
På allhelgona i församlingarnas andaktsstund med parentaNär askan nedläggs i minneslunden kan de anhöriga inte

tion läses namnen på de församlingsmedlemmar som avlidit

vara på plats. Det är bara begravningsplatsens myndigheter

under det gångna året och ett minnesljus tänds för dem.

som känner till den exakta platsen för aska som placerats i
minneslunden och den avslöjas inte för de anhöriga.
I minneslundarna finns en reserverad plats för de
anhörigas blommor och ljus.Till minneslunden får hämtas
endast snittblommor. Efter jordfästninen kan de anhöriga
föra 1-3 blomsterarrangemang till minneslunden.
Lyktor får inte föras till minneslundarna.

Strödning av aska
I anslutning till minneslunden på Åbo begravningsplats
finns också ett särskillt ställe där man kan strö ut askan.
Vid strödning av askan kan de anhöriga vara med. Askan
strös på marken.

Bild till vänster
Åbo begravningsplats minneslund.

Bild nedan
Åbo begravningsplats strödningsområde.

Minnesblommorna på graven

Gravskötsel

Minnesblommorna på graven städas från graven under tjälfri

Skötsel av graven hör enligt kyrkolagen till gravrättsinneha-

tid ca 1 vecka efter jordfästningen. Om de anhöriga vill spara

varen. De anhöriga kan antingen sköta gravens grässkötsel

minneskorten och banden från blommorna ber vi de anhö-

själva eller ge skötseln till församlingarna. På samfällighe-

riga avlägsna dem innan blommorna städas bort. Under heta

tens gravkontor görs årskontrakt på grässkötsel till graven.

sommardagar vissnar blommorna snabbt och städas bort.

Om de anhöriga vill göra en inbetalning till samfällighetens
gravvårdsfond är skötseltiden 25 år. Om gravskötseln ges

Minnesmärke

till gravvårdsfonden ingår också tvättning och rätning av
minnesmärket vid behov.

Minnesmärket på graven kan tillverkas av naturmaterial

Gravens blombänk får inte kantsättas med lösa föremål

såsom metall, trä eller sten. Minnesmärket av övrigt ma-

såsom sten, plast eller plåt. Endast bottensten med

terial, som till exempel betong, får i huvudsak inte föras till

blomöppning är tillåten på sådana områden där det inte

begravningsplatsen.

finns färdigt en bottenbalk. Orsaken till förbudet är att den
allmänna gravskötseln försvåras. Tjäle och trädernas rötter

Det finns särskilda bestämmelser gällande minnesmärken

förflyttar lösa kantstenar. Lösa småstenar söndrar

och resandet av sådana på gravarna. Information om dessa

gräsklipparna och från gräsklipparna flygande lösa föremål

fås från begravningsplatsens kontor.

kan söndra gravstenar och förosakar faror på begravningsplatsen. Samfälligheten avlägsnar ovannämnda kantstenar

Leverantören av minnesmärket eller de anhöriga bör skicka

och prydnader från graven.

ritningar över minnesmärket till begravningsplatsens kontor
för godkännande innan minnesmärket kan föras till graven.
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Bårtäcken
I Helga Korsets kapell och Kärsämäki kapell finns 2 bår-

Helga Korset

täcken, en textilie som används för att täcka över kistan

Täcket går i olika nyanser av vitt: den ljusa överdelen

under jordfästningen. Bårtäckena har planerats och vävts av

symboliserar himlen och den aningen mörkare nedre delen

textilkonstnären Marja Eivola.

symboliserar jorden. I mitten finns ett bländvitt kors. Korsets
tvärslå formar horisonten där himlen och jorden möts. Till

När bårtäcket används får man inte lägga blommor på kis-

bårtäcket hör en sandduk utsmyckat med en stor och en

tan. Bårtäcket beställs genom samfällighetens gravkontor.

liten cirkel. Denna symbol är hämtad ur ett gammalt markteckensystem som används bland annat av scouterna. Den

Bild nedan

som ritar tecknet vill på detta sätt meddela dem som följer

I Kärsämäki kapells bårtäcke finns två olika toner av vitt

efter honom att han har gått hem.

samt lila och guld. Täckets mönstermotiv är ett timglas som
symboliserar tidens gång och fullbordan. I symbolerna finns
ytterligare de grekiska initialerna på Kristi namn I och X. De
bär vittne om uppståndelsen och hoppet om återseende.
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Församlingarnas sorgegrupper
Sorgegruppen är till för att de sörjande skall kunna prata om
sin sorg och ge uttryck för sorgens olika känslor.
De olika församlingarna ordnar sorgegrupper, där även den
som bor på annan ort kan delta.
Någon bestämd modell när man skall delta finns inte men
i praktiken har man märkt att det är bättre om det förlöpt
någon månad sedan den anhörigas bortgång.
I gruppen ingår oftast 4-10 medlemmar och 2 av församlingens arbetare leder gruppen.
Sorgegruppen är en jämlikhetsgrupp där man kan dela med
andra allt det som en näras bortgång medför.
Grupperna har tystnadsplikt. Vanligtvis träffas man sju gånger, en och en halv timme i taget.
Utöver sorgegrupper har man på våren och hösten ordnat
sorgegrupper för självmordoffrens anhöriga. Även möten för
andra grupper kan ordnas.
Närmare information får man av själavårdsarbetets
sekreterare tel 040-3417007 och via internetsidorna
(www.turunseurakunnat.fi/toiminta/sururyhmät) och
via tidningen Kyrkan och vi.
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Innehåll
Församlingarnas samtalstjänst
Du kan ringa samtalstjänsten om du har bekymmer som
du vill prata med någon om. Tjänsten upprätthålls av den
evangelisk-lutherska kyrkan.
Numret till Samtalstjänsten är 01019-0072
Församlingarnas samtalstjänst svarar på svenska varje

Till hem i sorg. 					
Avsked på sjukhuset eller ålderdomshemmet
Begravningsarrangemang				
Begravningstillstånd,
meddelande till folkbokföringen och dödsattest
Kapell och kyrkor					
Begravningsplatser
Gravplats

kväll kl. 20-24.

Jordfästning					
Jordfästningens gång		

Ett samtal från fast telefon till Samtalstjänsten kostar

Begravning av person som tillhört något 		
annat trossamfund eller tillhört civilregistret

lika mycket som ett lokalsamtal. Priset på ett mobiltelefonsamtal bestäms enligt din operatörs tariffer.

Samtalstjänstens nätjour
Samtalstjänstens nätjour är kyrkans webbaserade
hjälptjänst. Du kan sända ett anonymt meddelande,
där du berättar om det du grubblar på. Ditt meddelande
besvaras inom sju dagar. Tjänsten är gratis.
https://www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti

Kistbegravning 					
Kremering/urnbisättning				
Bönestund vid urnbisättning
Begravning av aska någon annanstans
än på begravningsplats
Minnestund 					
Veteranerna					
Minneslundarna					
Strödning av aska
Den avlidnes tacksägelse
Minnesblommorna på graven			
Minnesmärke
Gravskötsel
Bårtäcken 					

Fotografier Jussi Vierimaa, Timo Jakonen, Minna Vesanto
ja Uolevi Salonen Layout Jani Käsmä Tryckning Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo 2012

Församlingarnas sorgegrupper			
Församlingarnas samtalstjänst			
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Med den här broschyren
följer vi dig på sorgens väg,
där många olika saker och
känslor kommer emot.
Vi vill vara med och dela
smärtan i din längtan och
i din sorg.
Orden I Psaltarpsalm 23
bär i sorgen:
Om jag än vandrar i
dödsskuggans dal,
fruktar jag inget ont,
ty du är med mig.
Med bön om tröst och
krafter åt dig från Gud.

Samfällighetens gravkontor
Eerikinkatu 3 A
puh. 040 3417 253
turku.hautatoimi@evl.fi

