Vestvågøy kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd og gravsted

Vestvågøy kirkelige fellesråd
Vestvågøy kirkelige fellesråd er ansvarlig for
gravferd og kirkegårder i Vestvågøy. Oppgaven
vår er å sikre verdige gravlegginger og at kirke
gårdene driftes på en best mulig måte, ut fra
bestemmelsene i gravferdsloven. Fellesrådet skal
yte tjenester for alle innbyggere i Vestvågøy 		
–u
 avhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.
I Vestvågøy har vi 13 kirkegårder spredt over hele
øya. Vestvågøy kirkelige fellesråd ønsker å legge
til rette for både et tilfredsstillende stell og en
praktisk forsvarlig drift av kirkegårdene.
Vi forvalter disse kirkegårdene i Vestvågøy:
Borg

Smedvik

Buksnes

Stamsund Urnelund

Malnes

Unstad

Petvik

Vik

Sand

Voll

Sennesvik

Valberg

Skifjord

VEBONO
- en innovativ tjeneste til gjennomføring av privat skifte

Fordeling av arv er ofte en ekstra belastning i en
vanskelig tid. Derfor har vi laget en tjeneste som
gjennomfører skiftet raskt, rimelig
og bekymringsfritt.

www.vebono.no
kontakt@vebono.no
75 57 77 88
Vebono AS - Storgata 98 - 8370 Leknes

Når en av dine nærmeste går bort
Det er flere praktiske avklaringer som må hånd
teres ved dødsfall. Et begravelsesbyrå kan ta hånd
om praktiske gjøremål. Pårørende må ta stilling
til om de vil benytte et byrå, men det er ikke et
krav. Det er pårørende som avgjør hvor mange

Pårørende må bestemme om seremonien skal
være med prest fra Den norske kirke, eller en
seremoni fra annet tros- eller livssynssamfunn.
De fleste seremonier skjer fortsatt i regi av Den
norske kirke, men på Vestvågøy er det flere som

tjenester de ønsker å kjøpe av begravelsesbyrået.
Kirkekontoret kan bistå med nærmere informasjon
om gravferden.

utfører seremoni ved gravferd.

Viktig å huske på
Det er noen ting som er viktig å få gjort ved
et dødsfall – blant annet melde dødsfallet til
lensmannen, sette i gang skifteprosessen og
eventuelt kunne legitimere deg som rett arving.

Det er to gravferdsformer – kistegravlegging og
kremasjon. Pårørende avgjør gravferdsform, men
ofte har avdøde ønsker om det. Personer som har
fylt 15 år kan selv ha bestemt om han eller hun vil
kremeres. Erklæringen må være skriftlig, datert
og underskrevet av avdøde. Finnes det ikke en
erklæring, kan pårørende bestemme at avdøde
skal kremeres, så sant det ikke åpenbart strider
mot avdødes religiøse overbevisning eller ønsker.

Juridisk rådgivning innenfor feltene arv,
skifte, fast eiendom mv.
Vi verdsetter din eiendom.
Punktlig, raskt og hyggelig.

Vi verdsetter din eiendom. Punktlig, raskt og hyggelig.
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Asbjørn O.Johansen Takstforretning AS
Tlf. 901 77 250 • jonas@aksmo.no
www.takstlofoten.no

Ø

Storgata 31, 8370 Leknes
Tlf: 400 90 101 • E-post: start@advokat101.no

M A SK I N

Asbjørn O.Johansen Takstforretning AS
Tlf. 901 77 250 • jonas@aksmo.no
www.takstlofoten.no
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Den som sørger for
gravferden

I følge gravferdsloven er det bare én som kan stå
ansvarlig og være den som sørger for gravferden.
Vedkommende vil ha en viktig funksjon for å sikre
at det blir en gravferd i tråd med avdødes livssyn
og hva de nærmeste pårørende ønsker.
Dersom ikke den avdøde har overlatt d
 ette
skriftlig til en b
 estemt person, er retten til å sørge
for gravferden i rekkefølge: ektefelle, samboer,
barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken,
mv. Ved u
 enighet blant pårørende, avgjøres
rekkefølgen av kommunen.
Tidspunkt og sted
Det er lovfestet at kistegravlegging skal skje innen
ti virkedager etter dødsfall. Ved kremasjon skal
selve kremeringen skje innen ti dager, mens grav
legging av urne skal skje innen seks måneder. Det
avtales tidspunkt med gravferdsmyndigheten,
Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Lokaler for minnestund
Varmmat
Koldtbord
Kaffe
Kaker og
catering
Bestill via e-post eller telefon: eat@bankenps.no/763 01 300

Seremoni – en markering av livet som har vært
En seremoni er et sted alle kan ta avskjed med sin
kjære. Man er sammen om sorgen, setter ord på
det som skjer, minnes den avdøde og takker for
livet som har vært, før ferden går til siste hvilested.

om ønske, jo bedre. På hjemmesiden til Vestvågøy
kirkelige fellesråd vestvagoy.kirken.no, kan du
høre salmer som vi mener er gode salmer i en
begravelse. De er fra salmeboken.

Det er vanlig at pårørende planlegger seremonien
sammen med prest eller seremonileder og
begravelsesbyrå. Seremonien foregår vanligvis i
en kirke, eller i et annet forsamlingslokale. For de
fleste vil seremonien være en god måte å markere
livets avslutning sammen.

Det er selvsagt greit å velge andre salmer fra
salmeboken. Dersom familien har ønsker om
sanger som ikke står der, tas dette opp som vanlig
med kantor/prest.

Mange ønsker ekstra musikk i seremonien. Jo
tidligere de ansvarlige for seremonien får beskjed

Ved kremasjon					
Seremonien ved kremasjon kalles bisettelse. Da
sendes kisten i etterkant til et av de nærmeste
krematoriene som er Harstad, Narvik eller Bodø.

Vestvågøy begravelsesbyrå as
!

!

Tlf. 76 08 16 00• Vakttelefon: 918 80 402
E-post: vestvaagoy.blomster@interflora.no
Tlf. 76 080 080 • Storgata 34 8370 Leknes
E-post: kontakt@lofotenbakeri.no

En grav å gå til

De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå
til. Gravlegging kan enten skje i ny eller f estet
(reservert) grav. Ny, enkel kistegrav og vanlig
urnegrav, er frigraver som det ikke betales avgift
for, i en periode på 25 år. Ved feste (reservasjon)
av grav, må det betales festeavgift.
Gravlegging
Du kan velge alle kirkegårdene på Vestvågøy,
uansett hvor avdøde bodde. Likevel er det
tilknytningen til stedet som ofte styrer valget.
Nedsetting av askeurne
Hovedregelen er at askeurnen skal gravlegges
så snart som mulig etter at kremasjon har funnet
sted, og senest innen seks måneder etter døds
fallet. Pårørende avgjør om de vil sette ned urnen

selv – med nødvendig bistand fra kirkegårds
betjeningen – eller om de vil ha med prest eller
andre. Når ordning er avklart, meldes dette til
kirkekontoret som sørger for tilrettelegging på
gravplassen.
Gravplass for urner
Urner kan settes ned i gravsted hvor det allerede
er satt ned en kiste. En vanlig urnegrav har plass
til fire urner, mens en kistegrav gir plass for inntil
seks urner. Ved valg av ny urnegrav unngår man
utgiftene som følger med feste av tilleggsgrav, da
det er plass til flere urner i samme grav.
Muslimsk gravfelt
På Buksnes kirkegård er det anlagt et eget
gravfelt tilrettelagt for muslimsk gravferd.

Krav til gravminner

Det er anledning for fester/den som er ansvarlig
for graven, å sette opp et g
 ravminne på graven
eller gravstedet. Navn på gravminnet skal være
knyttet til de som er g
 ravlagt der. Størrelse er
regulert i gravferdslovens forskrift.
Fester er ansvarlig for at gravminnet ikke forfaller,
er til sjenanse, eller til fare for dem som ferdes på
kirkegården. Det skal være sikret forskriftsmessig
med fundament og stålbolter. Det kan bli gitt
pålegg om å sette gravminnet i forskriftsmessig
stand ved feil og mangler.
Gravminnet skal være solid og tåle de
påkjenninger det utsettes for ved vanlig drift på
kirkegårdene. Det skal kunne demonteres og
midlertidig flyttes ved behov. Lykter, duer og

 ndre pyntegjenstander kan bare brukes når de er
a
like solide som selve gravminnet.
Nytt gravminne skal godkjennes av fellesrådet.
Kirkegårdsbetjeningen skal kontaktes før grav
minnet settes opp og anvise plass. Montering av
gravminne må skje i den snøfrie delen av året.
Beplantning og dekor
Foran gravminnet er det anledning til å oppar
beide et blomsterbed i høyde med bakken om
kring. Blomsterbedet kan være inntil 60 cm. bredt
eller så bredt som gravminnet. Det kan ikke stikke
lenger fram enn 60 cm. målt fra gravminnets
bakkant. Det kan ikke plantes vekster som
overstiger gravminnets høyde eller går ut over
blomsterbedet.

Det er anledning til å ramme inn bedet med
oppdelt natursteinkant som flukter med
terrenget omkring. Dersom blomsterbedet ikke
vedlikeholdes, skal det sås slik at det blir plen på
alle sider av gravminnet.
Det er ikke anledning til å bruke faste dekor
gjenstander som liggende plater, blomsterurner,
lykter, mv. i bedet. Løse dekorgjenstander skal
fjernes etter bruk.
Planter, kranser og liknende materiale som brukes
til pynting av grav og ender som avfall, skal være
komposterbart. Avfall skal sorteres slik det er
merket på avfallsdunkene på kirkegården.

Simonsen Begravelsesbyrå ble etablert i 2015.
Vi er et trygt og seriøst begravelsesbyrå som bistår
ved dødsfall med verdighet og respekt.
Vi kan kontaktes når som helst på døgnet.
Alle er velkommen til våre lokaler, men vi tar
gjerne hjemmebesøk om det er ønskelig.

60 cm
fra bakkant
av gravminnets
sokkel

Vi har samarbeid med Lofoten blomster,
formidler gravstein gjennom Eide stein as
og oppussing gjennom Stein design as

PLANTEFELT

Kontakt oss på telefon: 40 10 28 28
E-post: post@simbeg.no
www.simbeg.no
v/Gro Hanne Berg

Tlf. 760 80 400
Storgata 26, 8370 Leknes
Leverer blomster til alle anledninger – også til begravelser

Feste av grav

Feste av grav og festeavgift 			
I forbindelse med gravlegging er det anledning til
å reservere grav ved siden av den som det grav
legges i, for eksempel med tanke på ektefelle.
Begge graver hører da sammen i et gravsted, og
det betales festeavgift for graven som r eserveres.
Avgiften betales normalt på forskudd for hele
festeperioden på 25 år. Når fredningstiden
utløper, må det betales avgift for alle gravene i
et gravsted, forskuddsvis for 10 års perioder. Ved
videre feste etter de første 25 år, betales avgift
for hver av gravene i gravstedet tilsvarende avgift
som for enkel grav. Avgiften regnes fra det året
den første ble tatt i bruk. Ny fester må oppnevnes
av familien, når en som fester graver dør.

VESTVÅGØY

ASVO

Ta kontakt for nærmere informasjon:
Vestvågøy ASVO AS • Tlf. 760 54 130

Sletting av grav
Grav som er eldre enn 25 år og som ikke ønskes
forlenget festet, faller tilbake til kirkegården og
kan benyttes til ny gravlegging når det er mulig.
Gravminne og annet utstyr som står på graven,
er festers eiendom. Gravminner kan gjenbrukes.
Kirkegårdsbetjeningen kan besørge gravminnet
fjernet.
Gjenbruk av grav
Gjenbruk av graver vurderes i hvert tilfelle. Urner
kan nedsettes i kistegrav når som helst, også i
fredningstiden.

GRAVSTELLTJENESTER
Vi utfører tjenester på samtlige kirkegårder i Vestvågøy, Flakstad og
Moskenes kommune.
Gravstellsesongen starter i slutten av mai og varer ut september.
Tjenesten omfatter
• Vårrydding og gjødsling
• Planting av sommerblomster
• Vanning, klipping, luking og stell av plantene hver 14. dag gjennom
hele sesongen
• Høstrydding og planting av Caluna.

Sorgreaksjon – hva med etterpå?
Det er mange måter å sørge på. Alle går gjennom
en eller annen form for sorgprosess. Det er vondt,
men det er normalt og er noe alle går gjennom.
Kanskje er ikke sorgen akkurat som forventet, og
folk reagerer forskjellig. Enten det handler om
følelser, søvn og hverdagsliv generelt.

Det er viktig å ta vare på seg selv, men det
kanskje aller viktigste er å ha noen å snakke med.
På den måten kan det bli enklere å bearbeide
sorgprosessen. Du kan ta kontakt med diakon,
prest, lege eller andre. Det er også viktig at du
som medmenneske ikke er redd for å ta kontakt
med noen som sørger!

Din lokale rørlegger i Lofoten

Karl Botolfsen VVS AS

www.geolofoten.no

Fygleveien 53, 8370 Leknes · Tlf 76 08 05 50
Mobil 906 79 105 · alf.stig@botolfsenvvs.no
www.botolfsenvvs.no
Åpningstider: Man-Fre: 07.30-16.00 - Lør. 10.00-14.00

Lurer du på andre ting i forbindelse
med feste og stell av grav?
Vestvågøy kirkelige fellesråd
Tamyra 24, Leknes
Telefon/sentralbord: 76 05 67 30, hverdager 10 –14
E-post: post@vestvagoy.kirken.no				
For mer informasjon, se vestvagoy.kirken.no

• 108987 • www.jsnorge.no

Har du spørsmål om gravferd
eller bisettelse?

