ÚTFARIR

Kynningarblað
Útfararþjónusta,
blómaskreytingar,
legsteinar, útfararsiðir og
stuðningur í sorg.
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Útfararþjónustan hefur látið hanna og smíða íslenskar kistur úr íslenskum viði í samstarfi
við Þorstein B. Jónmundsson.

„Hlýja, auðmýkt og virðing er það leiðarljós sem við fylgjum alltaf,“ segir Rúnar Geirmundsson útfararstjóri sem hér sést ásamt syni
MYND/STEFÁN
sínum Elís við líkbílana þeirra tvo.

Fjölskyldufyrirtæki í 23 ár
Rúnar Geirmundsson útfararstjóri rekur Útfararþjónustuna ehf. ásamt konu sinni og tveimur sonum. Hann hefur þrjátíu ára reynslu af
útfararþjónustu og segir skipta höfuðmáli í sínu starfi að sýna hinum látna virðingu og nálgast aðstandendur með hlýju og auðmýkt.

O

rðsporið skiptir útfararþjónustu miklu eins og
Rúnar Geirmundsson veit
en hann rekur Útfararþjónustuna
ehf. „Ef maður sinnir sínu starfi
vel er það fljótt að spyrjast út,“
segir Rúnar sem hefur þrjátíu ára
reynslu af útfararþjónustu. „Fyrst
og fremst þarf að taka tillit til þess
að fólk er í sárum eftir ástvinamissi. Við þurfum að gæta að því
sem við gerum og segjum og eins
að nálgast fólk með hlýju og auðmýkt. Það getur verið mjög erfitt
að bjóða fólki við þessar aðstæður þjónustu sem kostar peninga
en þetta hefur lærst í gegnum árin
og við tökum mjög mikið tillit til
þess hvernig aðstæður eru hverju
sinni,“ segir hann.

Virðingin í forgrunni
Rúnar hefur unnið við útfararþjónustu frá því 1983, fyrst hjá
Kirkjugörðum Reykjavíkur og
síðan í eigin fyrirtæki. Hann segist hafa lært það á löngum ferli að
það skipti ekki höfuðmáli hvaða
trú fólk aðhyllist eða hvort það aðhyllist trú yfirleitt, virðingin fyrir
hinum látna sé alltaf í forgrunni.
„Og það þurfum við alltaf að hafa
í huga, án þess að taka afstöðu til
trúmála. Hlýja, auðmýkt og virðing er það leiðarljós sem við fylgjum alltaf.“

Hvað skal gera
þegar andlát ber að garði?
Það er mikilvægt að hafa samband
við útfararþjónustu sem fyrst eftir

að andlát ber að,“ segir Rúnar. „Í
fyrsta lagi þarf að flytja hinn látna
af dánarstað og í líkhús og síðan
að byrja að undirbúa kistulagninguna. Útfararstjórinn heimsækir yfirleitt aðstandendur daginn eftir og þeir leggja þá fram
óskir sínar varðandi framkvæmd
kistulagningar og síðan jarðarfarar. Í því felst í flestum tilfellum að
velja prest og hafa samband við
hann og síðan að tímasetja allar
athafnir og grafartöku í tölvuforrit sem við notum og er beintengt
við kirkjugarðana. Næsta skref er
svo að ákveða hvað kemur í okkar
hlut að sinna en við sjáum um allt
er lýtur að undirbúningi og framkvæmd útfara. Til að mynda höldum við utan um öll samskipti við

Fjölskyldufyrirtæki
í 23 ár
Þær kistur sem við bjóðum, eru framleiddar í Danmörku
og hafa staðist allar væntingar um fagleg vinnubrögð
og góðan frágang.

Útfararþjónustan

ehf.

Stofnað 1990
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Markmið okkar
hefur ávallt verið
að veita bestu faglegu
þjónustu varðandi
undirbúning
og framkvæmd útfarar.

tónlistarfólk, blómabúðir, kirkjugarða og alla þá sem koma að útförinni.“

Íslenskar kistur úr íslenskum viði
Val á kistum getur vafist fyrir aðstandendum enda úrvalið nokkuð.
„Við eigum umhverfisvænar og
fallegar hefðbundnar hvítar kistur sem eru algengastar en einnig
töluvert úrval af viðarlitum kistum.“ Í fyrsta sinn á Íslandi hefur
Útfararþjónustan nú látið hanna
og smíða íslenskar kistur úr íslenskum viði í samstarfi við Þorstein B. Jónmundsson. „Hann
hefur hannað sérstaka kistu og
einnig duftker út frá hugmyndinni um íslenska kistu fyrir íslenskar aðstæður til brennslu og

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

jarðsetningar,“ útskýrir Rúnar.
Kisturnar eru úr viði sem er unninn og þurrkaður í Hallormsstaðaskógi. „Þessi kista er mjög falleg,
úr grófum viði og ólökkuð eða
máluð á náttúrulegan máta.“

Fjölskyldufyrirtæki í 23 ár
Rúnar stofnaði Útfararþjónustuna
á vormánuðum árið 1990 og hefur
alla tíð veitt fyrirtækinu forstöðu
sem framkvæmdastjóri þess og
útfararstjóri. Útfararþjónustan er
í eigu Rúnars og eiginkonu hans,
Kristínar Sigurðardóttur, og starfa
synir þeirra, Sigurður og Elís, þar
ásamt föður sínum. Nánari upplýsingar er að finna á www.utfarir.is eða í síma 567 9110 allan sólarhringinn, alla daga ársins.

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson
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VEITA HUGGUN OG LÍKN
Útfararsálmar losa margir
hverjir um sorg og grát og veita
syrgjendum huggun og líkn.
Allt eins og blómstrið eina eftir
Hallgrím Pétursson er algengur
útfararsálmur. Hér eru birt fjögur
erindi af þrettán.
Allt eins og blómstrið eina
Allt eins og blómstrið eina
upp vex á sléttri grund
fagurt með frjóvgun hreina
fyrst um dags morgunstund,
á snöggu augabragði
af skorið verður fljótt,
lit og blöð niður lagði,
líf mannlegt endar skjótt.
Svo hleypur æskan unga
óvissa dauðans leið
sem aldur og ellin þunga,
allt rennur sama skeið.
Innsigli engir fengu
upp á lífsstunda bið,

en þann kost undir gengu
allir að skilja við.
Dauðinn má svo með sanni
samlíkjast, þykir mér,
slyngum þeim sláttumanni,
er slær allt, hvað fyrir er:
grösin og jurtir grænar,
glóandi blómstrið frítt,
reyr, stör sem rósir vænar
reiknar hann jafnfánýtt.
--Ég lifi‘ í Jesú nafni,
í Jesú nafni‘ eg dey,
þó heilsa‘ og líf mér hafni,
hræðist ég dauðann ei.
Dauði, ég óttast eigi
afl þitt né valdið gilt,
í Kristí krafti‘ eg segi:
Kom þú sæll, þá þú vilt.
Hallgrímur Pétursson

LITIR BLÓMANNA
Hvítar rósir tákna
sakleysi og hreinleika,
hvítar nellikur tákna minningu, bleikar nellikur tákna
þakklæti og bleikir túlípanar
umhyggju. Hvítar og rauðar rósir
saman eru einingartákn og ljósbleikar rósir geta táknað samúð.
Heimild: www.byflugan.is

„Það er gott að eyða smá tíma með aðstandendum hins látna til að setja sig inn í líf hans
MYND/VALLI
áður en útförin sjálf er undirbúin,“segir Guðrún um undirbúning útfara.

Aðkoma prests
Guðrún Karls Helgudóttir starfar sem prestur í
Grafarvogskirkju. Hluti starfsins snýr að andláti og
útförum. Allt frá því að tilkynna andlát, styðja
aðstandendur í sorginni í að jarðsetja hinn látna.
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uðrún ólst upp á þokkalega
kirkjuræknu heimili. Afi
hennar var prestur svo það
kom fyrir að farið var í kirkju. „Ég
fór síðar í guðfræði í Háskóla Íslands á heimspekilegum forsendum og ætlaði mér alls ekki að verða
prestur. Fljótlega skipti ég þó um
skoðun og fannst guðfræðin eitt
það skemmtilegasta sem ég hafði
fengist við,“ segir Guðrún um upphaf prestsferilsins.

Flutti til Svíþjóðar
Guðrún fór til Svíþjóðar í nokkur ár
eftir útskrift. „Ég elti ástina þangað og vígðist inn í sænsku kirkjuna
og starfaði þar í fjögur og hálft ár.“
Guðrún man vel eftir fyrstu útförinni sem hún hafði umsjón með
og segir það hafa verið ákveðna
eldraun. „Ég var skíthrædd um að
gera allt vitlaust en ég fékk góða
þjálfun í Svíþjóð og það var annar
prestur með mér. Það skipti miklu
máli að vita af honum.“

Undirbúningur útfarar
Undirbúningur útfara er mjög
misjafn og ratar á borð Guðrúnar eftir mismunandi leiðum. „Algengast er að fjölskyldumeðlimur biðji um útför. Ég byrja á því að
hitta viðkomandi aðila og fara yfir
það sem gerst hefur. Það er gott að
eyða smá tíma með aðstandendum
hins látna áður en útförin sjálf er
undirbúin. Stundum er allt slétt og
fellt og ekki mjög flókið en stundum eru hlutirnir flóknari, vandasamari og viðkvæmari að eiga við.
Fólki finnst skipta miklu máli að
athöfnin endurspegli persónu og
líf hins látna. Þess vegna skiptir
máli fyrir prestinn sem talar við
jarðarför að gefa sér góðan tíma
með ættingjum til að setja sig inn
í líf hins látna. Útförin verður oft
persónulegri ef ættingjarnir hafa
gefið prestinum mikið til að vinna
úr.“

Útförin sjálf
Kirkjan er með handbók með
föstu ritúali sem prestar fylgja í

útförum. „Þó er það ansi frjálst og
nokkuð svigrúm til að gera hlutina öðruvísi. Það er bara gaman
og gott ef fólk vill gera eitthvað
annað og persónulegt.“

Bréf frá hinum látna
Sumir vilja skipuleggja eigin útför
áður en þeir deyja. „Ég hef fengið afhent bréf frá látnu fólki með
ákveðnar óskir um eigin útför.
Eins hef ég farið að hitta fólk sem
er dauðvona og vill skipuleggja
sína eigin jarðaför. Það getur
verið hluti af sorgar- og sáttarferli
deyjandi manneskju. Bæði getur
það verið erfitt en er alltaf mjög
gefandi stund.“

Andlátstilkynningar erfiðar
Þegar kemur að andlátum og útförum segir Guðrún það vera erfiðasta og vandasamasta hluta
starfsins. „Oft eru prestar beðnir um að koma með lögreglu til að
tilkynna andlát. Það er alltaf erfitt
að vera boðberi slæmra tíðinda.
Ég reyni ávallt að hafa manngæskuna og mennskuna að leiðarljósi í öllu sem ég geri og þykjast ekki að vera neitt annað en ég
er. Með það að leiðarljósi tel ég að
mér farnist best að sinna þessum
erfiðu verkum.“

Dauðinn er hluti af lífinu
Í nútímasamfélagi er búið að
flytja margt sem dauðanum fylgir
út úr samfélaginu og inn á stofnanir; sjúkrahús, líkhús, útfararstofur og kirkjur taka við hinum
látna og svo mætir fólk í jarðarför. „Dauðinn er jafn sjálfsagður og fæðing og hluti af lífinu. Ég
ráðlegg fólki oftar en ekki að taka
börn með í jarðarfarir og jafnvel
kistulagningar, eftir atvikum.
Því meira sem fólk er nálægt og
tekur þátt því betra. Með því að
gera það verður dauðinn minna
ógnvekjandi og eðlilegri partur af lífinu. Áður fyrr stóð kistan
með hinum látna inni á heimilum
fólks svo það hefur mikið breyst
síðan þá.“

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Virðing fyrir látnum og lifandi
Útfararstofa Svafars og Hermanns er ung útfararstofa byggð á gömlum grunni. Stofan leggur megináherslu á persónulega og
einstaklingsmiðaða þjónustu þar sem virðing, reynsla og góð þjónusta er í fyrirrúmi.

J

arðarfarir og bálfarir eru
kveðjuathöfn samfélagsins
og um leið tækifæri ættingja
og vina til að votta hinum látna
virðingu sína. Íslendingar hafa
löngum lagt mikla rækt við virðuleika í útförum enda eiga allir rétt
á legstað í kirkjugarði, óháð trúfélagi. Útfararstofa Svafars og
Hermanns var stofnuð á síðasta
ári en á bak við hana standa engir
nýgræðingar. Svafar Magnússon
hefur starfað við útfararþjónustu
í Reykjavík í 17 ár og Hermann
Jónasson í 30 ár, bæði í Reykjavík og á Siglufirði. Þeir segja báðir
að persónuleg þjónusta sé aðalatriðið þegar kemur að skipulagi útfara. „Stofan er mjög fagmannleg og persónuleg og erum
við til þjónustu reiðubúnir hvenær sólarhringsins sem er. Við
leggjum aðaláherslu á persónulega og einstaklingsmiðaða þjónustu í öllu ferlinu, frá andláti að
hinstu kveðjustund. Það skiptir
miklu máli í þessari grein að bera
virðingu fyrir bæði látnum og lifandi. Við reynum ávallt að verða
við öllum óskum, jafnt hins látna
sem aðstandenda.“

Huga þarf að ýmsu
Svafar og Hermann segja að huga
þurfi að mörgum þáttum í kjöl-

far andláts ástvinar. „Við sjáum í
raun um allt ferlið frá andláti. Þá
sækjum við viðkomandi einstakling, hvort sem það er á elliheimili,
spítala eða á heimili. Við aðstoðum ættingja við val á kistu og frágang ýmissa skjala, til dæmis að
sækja dánarvottorð og koma því til
sýslumanns. Einnig þarf að huga
að blómaskreytingum, krossinum á leiðið, sálmaskránni og tónlistarflutningi við kistulagningu
og jarðarför. Við þetta bætast svo
oft ýmsir þættir enda geta útfarir
verið mjög mismunandi eftir fjölskyldum.“
Útfararstofa Svafars og Hermanns er með mikið úrval af
vönduðum kistum og duftkerum.
Kisturnar eru mjög fallegar og
mikið bólstraðar að innan. Meðal
nýjunga er að þær eru bólstraðar
inni í lokinu sem gefur þeim hlýlegt yfirbragð. Svafar segir hvítar
kistur enn langvinsælastar en þó
séu alltaf einhverjir sem vilja viðarlitinn. Meðal nýjunga sem stofan býður upp á eru hvítar háglansandi kistur.

Fundað með aðstandendum
Það hefur færst í vöxt að kistulagning sé sama dag og útförin fer fram
þótt enn sé algengt að dagur eða
dagar líði á milli kistulagningar

„Stofan er mjög fagmannleg og persónuleg og erum við til þjónustu reiðubúnir hvenær sólarhringsins sem er,“ segja Svafar MagnúsMYND/GVA
son og Hermann Jónasson hjá Útfararstofu Svafars og Hermanns.

og jarðarfarar. „Annaðhvort er um
að ræða hefðbundna jarðarför eða
bálför. Bálfarir hafa verið að færast
í aukana, sérstaklega á suðvesturhorni landsins þar sem þar er eina
bálstofa landsins staðsett.“
Verð útfara er mjög mismunandi og fer það eftir því hversu
mikið er lagt í umgjörðina, segir

Hermann. „Við leggjum þess vegna
mikla áherslu á persónulega þjónustu og reynum alltaf að funda
með aðstandendum, í heimahúsi
eða á skrifstofu okkar í Síðumúlanum. Það skiptir eðlilega miklu
máli að allt sé á hreinu þegar útför
er skipulögð. Bæði á það við um
verkaskiptingu milli okkar og að-

standenda svo ekkert gleymist og
ekki síður upp á kostnað að gera,
svo ekkert komi nú að óvörum
eftir á.“ Útfararstofa Svafars og
Hermanns þjónustar allt landið
en mest þó í Reykjavík, Kópavogi,
Garðabæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ
og Seltjarnarnesi. Nánari upplýsingar má finna á www.kvedja.is.

Nýir eigendur Blómasmiðjunnar
Blómasmiðjan hefur á tuttugu ára ferli lagt áherslu á vandaða og faglega þjónustu vegna útfara. Með nýjum eigendum verður þar
engin breyting á.
„Fyrstu mánuðirnir fara vel af stað,“ segir
Málfríður Hildur Bjarnadóttir en hún tók við
versluninni Blómasmiðjunni í Grímsbæ í
október síðastliðnum ásamt fjölskyldu sinni.
„Pabbi sér um ferskvöruna, útfararskreytingar og ýmislegt fleira af sinni stöku snilld.
Hann þekkir bransann vel en hann stofnaði
Blómaval á sínum tíma ásamt mömmu, bróður sínum og konunni hans. Hann segir lítið
hafa breyst. Fólk sækist eftir því sama og fyrir
40 árum. Mamma sér um uppgjör og slíkt en
hefur líka gert kransa og fleira, enda mikil
listakona sjálf,“ útskýrir Málfríður og segir
forréttindi að fá að vinna svo náið með foreldrum sínum.
„Ég er kennari að mennt en hef sinnt
ýmsum störfum með námi og eftir að því lauk.

Það má segja að ég hafi alist upp í Blómaval.
Pabbi var líka mjög hissa þegar hann komst
að því nú í haust að hann þurfti voða lítið að
kenna mér. Það verklega hafði síast inn í uppeldinu og gleymist ekki,“ segir Málfríður brosandi.
Hún segir fjölskylduna leggja áherslu á
góða og persónulega þjónustu. „Við viljum
gera góða þjónustu að sérstöðu búðarinnar og bjóðum alla velkomna til okkar. Stór
liður í þjónustunni er vegna útfara og viljum við veita hana í samráði við aðstandendur
og gerum allt sem við mögulega getum til að
koma til móts við óskir hvers og eins.“
Blómasmiðjan er til húsa í verslunarmiðstöðinni Grímsbæ við Efstaland 26. Aðkoma
að miðstöðinni er góð og næg bílastæði.

Feðginin Málfríður Hildur Bjarnadóttir og Bjarni Finnsson tóku við Blómasmiðjunni í haust. „Við viljum gera
MYND/STEFÁN
góða þjónustu að sérstöðu búðarinnar.“

KISTUSKREYTINGAR
KRANSAR
KROSSAR
BLÓMASKREYTINGAR
SAMÚÐARVENDIR
KERTASKREYTINGAR
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Þegar andlát ber að höndum
Arnór L. Pálsson, framkvæmdastjóri Útfararstofu Kirkjugarðanna, segir starfið erfitt á stundum en einnig gefandi.

Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Samskiptin mikilvæg
Hjá Útfararstofu Kirkjugarðanna ehf. er áhersla lögð á traust og umhyggju.
Fyrirtækið byggir á áratugareynslu starfsfólks en að mörgu þarf að huga þegar
andlát ber að höndum. „Starfið er erfitt en krefjandi.“

Y

GÓÐ RÁÐ Í SORG
Á vef Nýrrar dögunar, samtaka um sorg og sorgarviðbrögð, á www.sorg.
is er að finna góð ráð til þeirra sem vilja hjálpa aðstandendum í sorginni.
Lausnarorðið er samhygð, það að vera til staðar, viðurkenna sorg og
söknuð syrgjandans. Það getur verið gott fyrir syrgjandann að fá að segja
hvernig honum líður. Snerting og/eða faðmlag segir meira en mörg orð.
Það besta sem hægt er að gera er að hlusta, ekki tala. Fólk verður að
fara í gegn um sorgarferlið á eigin hraða.

Ekki segja:
„Ég veit hvernig þér líður.“ Þú veist það ekki.
„Allt verður betra á morgun.“ Það er ekki víst.
„Ég votta þér samúð“ ef þú meinar það ekki. Syrgjandinn finnur
muninn.
„Þetta gæti verið verra.“ Þú ert einn um það álit.

firleitt er haft samband við
okkur frá dánarstað og við
beðin um að f lytja hinn
látna í líkhús. Tveir menn eru hjá
okkur á útkallsvakt, alla daga ársins utan hefðbundins vinnutíma.
Síðan hefst skipulagning útfararinnar og við sjáum um hana í
samvinnu við aðstandendur,“ útskýrir Arnór L. Pálsson, framkvæmdastjóri Útfararstofu Kirkjugarðanna. Að mörgu þarf að huga
við andlát. Útfararstofan hefur
samband við þann prest sem aðstandendur óska eftir, ákveða
þarf stað og stund fyrir kistulagningu og útför en útför getur farið
fram í hvaða kirkju sem er á höfuðborgarsvæðinu. Kistulagning fer
venjulega fram í Fossvogskapellu
eða bænhúsi við Fossvogskirkju,
tveimur til sex dögum eftir dauðsfall. Kistulagt er alla virka daga frá

9 til 16 og útfarartímar eru klukkan 11, 13 og 15 mánudaga til föstudaga.
„Eins þarf að huga að sálmaskrá
og vali á tónlistarfólki, organista
og kirkjuskreytingum og hversu
margir munu bera kistuna,“ bætir
Arnór við. Ákvarðanirnar eru
margar sem taka þarf, oft á erfiðum stundum. Arnór segir starfsfólk útfararþjónustunnar ávallt
leggja sig fram við að veita bestu
mögulegu þjónustu sem völ er á
með áherslu á traust og umhyggju.
Nauðsynlegt sé að geta gefið af sér.
„Það útskrifar enginn skóli útfararþjónustufólk, starfið lærist
með reynslunni og mannleg samskipti þurfa að vera góð. Við búum
að mikilli reynslu en hér hefur
sami starfsmannahópur unnið
árum saman,“ segir Arnór. „Sorgin er alltaf erfið og við hittum fólk

á þeirra viðkvæmustu stundum.
Þá er nauðsynlegt að starfsfólk geti
gefið af sér. Starfið er erfitt en mjög
gefandi.“
Útfararstofa Kirkjugarðanna
ehf. er stærsta útfararþjónusta
landsins, stofnuð 1994, en áður
höfðu Kirkjugarðar Reykjavíkur
rekið útfararþjónustu frá árinu
1948. Viðtalsherbergi og skrifstofur eru til húsa að Vesturhlíð 2 í Fossvogi og þar er einnig aðstaða til gerðar sálmaskráa
og skiltagerð. Lagerpláss og bílageymsla stofunnar er í Auðbrekku
1 í Kópavogi en fyrirtækið rekur
fjóra Cadillac-líkbíla og Renaultflutningabíl. Samvinna er við Útfararþjónustu Hafnarfjarðar og
Fjöl-Smíð kistuverkstæði, um
kistukaup. Nánari upplýsingar
er að finna á heimasíðunni www.
utfor.is.

Nauðsynlegt að vinna með sorgina
Félagið Ný dögun var stofnað fyrir aldarfjórðungi og hefur að markmiði að styðja þá sem eiga um sárt að binda vegna ástvinamissis.
Félagið stendur einnig reglulega fyrir fyrirlestrum um sorg og sorgarviðbrögð. Halldór Reynisson er formaður Nýrrar dögunar.
Hann segir hluta af bata fólks oft felast í að deila sorgum sínum með öðrum og styðja aðra í svipaðri stöðu.

É

g tek stundum dæmi úr ljóðinu Sonartorrek eftir Egil
Skalla-Grímsson þegar ég
ræði um ástvinamissi. Þar segir
Egill meðal annars að með sonarmissinum hafi hann „misst snaran þátt af sjálfum sér“. Það sama
sér maður hjá mörgum þeim sem
misst hafa einhvern náinn sér,“
segir Halldór Reynisson, prestur og
formaður félagsins Nýrrar dögunar.

Styðja og fræða
Ný dögun er félagsskapur bæði
syrgjenda og fagfólks á borð við
presta, lækna, hjúkrunarfræðinga
og sálfræðinga sem í sínum störfum koma að stuðningi við fólk eftir
missi og andlát. Markmið félagsins
er að styðja syrgjendur ásamt því að
fræða um sorg og sorgarviðbrögð.
Halldór segir starfið þrískipt. „Í
fyrsta lagi höldum við fræðslufund
einu sinni í mánuði yfir vetrartímann þar sem fagfólk fjallar um áföll
og sorgina. Í annan stað erum við
með stuðningshópa og í þriðja lagi
höldum við opið hús einu sinni í

mánuði þar sem fólk getur komið
og metið hvort félagsskapurinn
henti því,“ útskýrir hann. Stuðningshóparnir eru þrír. Fyrir þau
sem misst hafa barn, fyrir fólk sem
hefur misst nákominn vegna sjálfsvígs og fyrir þau sem misst hafa
maka. „Þessir stuðningshópar eru
undir handleiðslu fagmanneskju
en oft hefur fólk mestan stuðning
af því að heyra og sjá aðra ganga í
gegnum svipaða hluti og það sjálft,“
lýsir Halldór.

Hluti af batanum að hitta aðra í
svipaðri stöðu
Hann segir töluverðan fjölda fólks
nýta sér þjónustu Nýrrar dögunar.
„Á fyrirlestrana hafa mætt allt frá
tuttugu upp í hundrað manns en í
hópastarfinu á hverjum vetri hafa
verið upp undir hundrað.“
Halldór segir nauðsynlegt að
fólk gefi sér smá tíma til að jafna sig
áður en það sækir hópastarf líkt og
hjá Nýrri dögun. „Inn í svona starf
kemur fólk ekki daginn eftir jarðarför. Oft þarf fólk að vera búið að

„Hluti af batanum getur verið að hitta aðra og deila sorgum sínum en einnig að styðja
aðra í sinni sorg,“ segir Halldór Reynisson prestur og formaður Nýrrar dögunar. MYND/ANTON

ná ákveðnu jafnvægi og vera komið
út úr mesta áfallinu,“ segir Halldór
og miðar oft við að fólk bíði í sex
mánuði eftir andlát áður en það
tekur þátt í slíku hópastarfi. Hann
segir langflesta hafa gagn af félagsskapnum og margir tali um að það
sé stór hluti af sínu bataferli. „Hluti
af batanum getur verið að hitta aðra

og deila sorgum sínum en einnig að
styðja aðra í sinni sorg.“

Hefur starfað í 25 ár
Ný dögun var stofnuð í desember
árið 1987 og er því aldarfjórðungsgamalt. „Upphafið má rekja til þess
að hópur fólks sem orðið hafði fyrir
erfiðum áföllum eins og maka-

missi eða barnsmissi fór að hittast.
Síðar tengdist þessi hópur fagfólki
úr ýmsum stéttum,“ upplýsir Halldór. Hann segir að á svipuðum tíma,
á áttunda og níunda áratugnum,
hafi orðið miklar viðhorfsbreytingar innan fagstétta um hvernig ætti
að takast á við dauðann, bæði þegar
fólk væri dauðvona og hvernig ætti
að styðja þá sem höfðu misst einhvern nákominn. „Þetta var breyting frá fyrri tíma þegar ekkert var
rætt um dauðann og hann hálfgert
feimnismál. Til dæmis var varla
minnst á hinn látna við erfitt dauðsfall eins og kom berlega í ljós í umræðunni hér á Íslandi nýlega þegar
verið var að rifja upp snjóflóðin á
Neskaupsstað.“
Halldór segir þróunina hafa verið
jákvæða síðustu árin. Tekist hafi að
vekja athygli á nauðsyn þess að ræða
og fræða um dauðann. „Ég segi gjarnan að sorgin sé hvunndagsleg í þeim
skilningi að hún er hluti af mannlegri
reynslu. Við verðum öll fyrir sorg,
miserfiðri þó, og það er mjög nauðsynlegt að vinna með sorgina.“

KYNNING − AUGLÝSING

30. JANÚAR 2013 MIÐVIKUDAGUR

Útfarir

Legsteinar úr graníti og marmara, gabbró, líparíti og stuðlabergi eru til sýnis í glæsilegum sýningarsal að Skemmuvegi 48, Kópavogi. Þar er hægt að skoða ýmsar gerðir legsteina.
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Unnið í legsteinum í sextíu ár
Sólsteinar – S. Helgason fagnar 60 ára afmæli á þessu ári. Þar vinnur sérmenntað fagfólk á öllum sviðum tilbúið til þjónustu. Hægt er
að láta sérsmíða legsteina úr bæði íslenskum og erlendum grjóttegundum. Í tilefni afmælisins verður sérstakur afmælislegsteinn úr
íslensku stuðlabergi á tilboði út árið.

E

ftir að fólk hefur verið borið
til grafar er legsteinn oftast
lagður yfir leiðið til að marka
gröfina og sem minnisvarði um
hinn látna. Vandaður frágangur
og fallegur legsteinn er því mikilvægur enda á hann eftir að standa
þar um ókomna tíð. „Afar mikilvægt er fyrir viðskiptavini að fá að
ræða við einhvern með reynslu og
þekkingu af legsteinasmíð þegar
velja á stein. Gríðarmargt spilar
þar inn í; hönnun, smíði, frágangur á legsteini og fleira. Hjá okkur
starfa bæði steinsmiðir, hönnuðir
og annað fagfólk með mikla þekkingu og margra ára reynslu,“ segir
Unnar Þór Lárusson hjá Sólsteinum – S. Helgasyni.

Menntaðir steinsmiðir
Lykilatriði að fagmennsku er að
vera með fagmenntað fólk og hjá
Sólsteinum – S. Helgason starfa þó
nokkrir lærðir steinsmiðir. „Það
var einmitt einn steinsmíðanemi
hjá okkur að útskrifast nú um áramótin og hlaut hann silfurverðlaun forseta Íslands fyrir sveinsstykkið sitt. Þá er annar steinsmiður hjá okkur nýkominn af
endurmenntunarnámskeiði í
Bretlandi. Við leggjum mikið upp
úr því að halda faglegri þekkingu
innan fyrirtækisins og endurspeglast það í vörunum og þjónustunni sem við veitum.“

Fjöldi steintegunda
Hjá Sólsteinum – S. Helgasyni er
hægt að velja milli mismunandi
steintegunda. „Innfluttu steintegundirnar eru granít og marmari
en íslensku efnin eru gabbró, líparít og stuðlaberg.
Í glæsilegum sýningasal okkar
á Skemmuvegi 48, Kópavogi, er
úrval tilbúinna legsteina sem
hægt er að skoða. Þegar fólk hefur
valið sér stein eru þeir teiknaðir
og settir upp frá A til Ö í tölvu svo
hægt er að sjá nákvæma mynd af
steininum áður en smíðin hefst.“

Sérsmíðum legsteina
„Þá getur fólk komið með óskir
eða hugmyndir að útliti eða formi
legsteina. Fagfólk okkar hjálpar svo til við útfæra hugmyndina
svo hún geti orðið að veruleika.“

Skreytingar á leiði og legsteina
Ýmsar gerðir skreytinga prýða
legsteina og bjóða Sólsteinar –
S. Helgason vandaða vöru sem
endist.
„Við erum með marmarastyttur og ýmist skraut úr kopar, svo
sem engla, fugla, krossa og blóm.
Auk þess útbúum við postulínsmynd af hinum látna á legsteininn án endurgjalds. Myndin
gerir steininn persónulegri og
það eykst ár frá ári að fólk velji
að hafa mynd. Um þessar mund-

ir erum við svo með lukt og vasa
á legstein á tilboði saman á
29.900.“

Uppsetning og frágangur
Fagfólk frá Sólsteinum – S.
Helgasyni sér um uppsetningu
og frágang legsteina allt að 200
kílómetra út fyrir höfuðborgarsvæðið. Sú þjónusta er innifalin
í verðinu ásamt sendingarkostnaði hvert á land sem er.
„Legsteinar eru oftast settir upp fljótlega eftir jarðarför.
Þá setjum við frostfrían jarðveg
undir steininn og þjöppum.
Eftir það á steinninn ekki að
halla en við berum hins vegar
ábyrgð á þeim endalaust og lagfærum ef eitthvað er að, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Við biðjum fólk að láta okkur vita
ef eitthvað kemur upp á eða ef
það er ekki ánægt og þá lögum
við það. Þetta er hluti af þeirri
góðu þjónustu sem við veitum.“

Ljósker og vasar eru á sérstöku tilboði um þessar mundir á 29.900.

Afmælissteinn á tilboði
„Í tilefni afmælisins höfum við
framleitt sérstakan stuðlabergslegstein sem verður á tilboði út
árið.
Afmælislegsteinninn er með
undirsteini, áletrun, lukt, vasa
og postulínsmynd og kostar 169.000 með uppsetningu í
kirkjugarði.“

Legsteinar úr íslensku stuðlabergi eru einstaklega fallegir og hafa notið vinsælda í gegnum
árin.
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Allt í einu var hann orðinn lík
Í bókinni Makalaust líf eftir Önnu Ingólfsdóttur er fjallað um sorgina og leiðina til nýs lífs eftir makamissi. Guðfinna Eydal
sálfræðingur og Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur eru meðhöfundar. Áhrifamiklar frásagnir og viðtöl eru í bókinni, þar á meðal
saga Önnu sem varð ekkja 35 ára. Þessi bók lætur engan ósnortinn en hér er birt kaflabrot.

A

llt í einu var hann Árni minn orðinn lík.
Hann var bara orðinn kaldur og stirður
og nú lágu líkamsleifar hans einhvers
staðar í kæli hjá Kirkjugörðum Reykjavíkur.
Nú var þetta allt búið en það var samt eftir að
undirbúa líkið fyrir kistuna. Presturinn færði
það í tal við mig hvort ég vildi ekki koma að því
að klæða lík Árna. Ég hafði aldrei áður komist
í slíkt návígi við dauðann eins og þegar Árni
dó. Ég hafði séð aldraða ömmu mína látna í
kistulagningu þegar ég var barn og svo var ég
25 ára þegar faðir minn lést eftir stutt veikindi
en hann var í öndunarvél í tvær vikur áður en
hann lést. Ég kom ekki að líki hans á neinn
hátt. Þannig að þegar presturinn orðaði þetta
við mig þá varð mér hálfvegis bilt við. Ég svaraði honum eiginlega áður en ég hafði hugsað málið til enda. Ég var allt í einu búin að
segja honum að ég treysti mér ekki til þess en
á þessum tímapunkti fannst mér þetta erfið
tilhugsun. Mér fannst líkami hans svo rýr og
skaddaður að ég átti ekki í mér þann styrk að
geta komið að því að búa hann undir kistuna.
Ég sá þó fljótlega eftir þessari ákvörðun minni
en ekki nógu fljótt til þess að bregðast við og
koma að málinu og eftirsjáin varð meiri eftir
því sem tíminn leið. Ég hefði viljað að það
hefðu verið mínar hendur sem snertu hann
síðastar allra, áður en hann fór ofan í kistuna.“

Erfidrykkjan

„Ég var að kveðja þann sem hafði leikið aðalhlutverkið í þessu leikriti og svo þarna í jarðarförinni var ég sjálf orðin aðalleikarinn.“

„Ég felldi ekki tár í útförinni, ég var
ar
á undarlegum stað í sjálfri mér. Það
að
var skrítið að sitja á fremsta bekk
kk
nog vera vitni að þessum endanm
leika. Ég var að kveðja þann sem
hafði leikið aðalhlutverkið í þessu
u
leikriti og svo þarna í jarðarför-inni var ég sjálf orðin aðalleik-arinn. Svo var farið í garðinn, en
n
Árni vildi láta jarða sig á Egilsstöðum. Hann hafði orðað það
við mig að ég þyrfti ekki að binda
mig við grafreit hans. Ég ætti að
vera frjáls frá honum. Kistan var Bókin Makalaust líf kom
látin síga ofan í jörðina þegar allir út fyrir jólin.

höfðu gert krossmark yfir henni.
h
Þ var síðasta jarðneska stundÞað
in með Árna. Það var endanlega
ja
jarðneska kveðjustundin. Þá var
þa
það erfisdrykkjan. Fyrsti samfa
fagnaður fjölskyldu og vina án
hans. Markar tímamót. Skilin eru
ha
þarna á milli göngunnar frá kirkjuþa
garðinum og yfir í erfisdrykkjuna.
ga
Vinir okkar og nágrannar sáu um að
Vin
baka og búa til kræsingar fyrir erfbak
isdrykkjuna. Það var mikill og hlýr
isdr
vinahugur sem við mættum í okkar
litla samfélagi. Mér fannst samfé-

lagið vera fjölskylda okkar. Það var gnægtaborð veitinga í erfidrykkjunni og ég get ekki
lýst þakklæti mínu fyrir það. Margir höfðu
komið um langan veg. Gamlir vinir Árna sem
ég hafði suma aldrei hitt áður. Ég tók í höndina
á öllum, held ég, og ég hef aldrei áður, hvorki
fyrr né síðar, fengið eins mörg faðmlög á sama
degi. Ég var ánægð með daginn og ljómaði á
einhvern undarlegan hátt.“

Ringulreið og sorg
„Það var mikið um heimsóknir strax eftir
andlát Árna og heimilið eitt blómahaf. Ættingjar okkar sem höfðu komið fyrir jarð-

ÚTFARARSTOFA
ÍSLANDS
Alúð - virðing - traust
Áratuga reynsla

arför og gist hér og þar um plássið í húsum
góðra vina okkar héldu til síns heima. Síminn hringdi mikið þessa daga og ég var enn í
einhverri skrítinni sælu í blómailmi á heimilinu. Svo fölnuðu blómin og fóru að lykta illa
og ég henti þeim og þá færðist hversdagsleikinn yfir heimilið. Þögull og tómur. Holur að
innan eins og ég sjálf. Ég fyllti hann oft með
tónlist. Svo komu stelpurnar heim úr leikskólanum og skólanum og fylltu húsið gleði og lífi
og daglegu amstri. Lífið hafði færst aftur í sitt
venjulega horf á ytra byrðinu. Hið innra ríkti
enn ringulreið og sorg. Dagar og vikur liðu og
síminn hringdi sjaldnar.“

BÁLFÖRUM FJÖLGAR
Líkbrennsla hefur færst í vöxt á Íslandi og nú er svo komið að rúmlega
þriðja hver útför á höfuðborgarsvæðinu er bálför. Þeir sem búsettir eru
úti á landi geta líka óskað eftir þessari
þjónustu og hefur Kirkjugarðasamband Íslands og Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma samvinnu um að koma því til leiðar.
Duftker eru að jafnaði grafin í sérstakan
duftgarð í kirkjugarði en einnig er algengt
að kerin séu grafin ofan á kistugrafir með
leyfi umsjónarmanns leiðis. Hafi einstaklingur eldri en átján ára tekið ákvörðun
um að láta brenna sig að lífi loknu er hægt
að fylla út eyðublað á heimasíðu Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma. Sjá nánar
á www.kirkjugardar.is.

Suðurhlíð 35, Rvk • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242

Sverrir Einarsson

Sími 5 5 1 3 4 8 5 ,
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Allan sólarhringinn
Komum heim til
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Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is
Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
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Graníthöllin er til húsa að Bæjarhrauni 26 í Hafnarfirði. Þar er gott aðgengi og tekið vel á móti fólki.

Graníthöllin býður upp á vandaða
granítlegsteina í miklu úrvali
Hjá Graníthöllinni er markmiðið að bjóða fallegustu legsteina landsins. Úrvalið er ríkulegt og er bæði hægt að velja um einfalda
steina og steina með miklum útskurði. Þá eru ýmsir fylgihlutir á boðstólum auk þess sem boðið er upp á viðgerðir og viðhald.

G

raníthöllin býður upp á
fjölbreytt úrval fallegra
legsteina. „Markmið
okkar er að vera með fallegustu legsteina landsins og leggjum við okkur fram við að bjóða
vandaða vöru á viðráðanlegu
verði,“ segir eigandinn, Heiðar Steinsson, sem hefur margra
ára reynslu af vinnu við legsteina og meðhöndlun á graníti.
„Við bjóðum upp á gríðarlega
mikið úrval og erum með yfir
hundrað gerðir og liti í versluninni auk þess sem hægt er að
sérpanta steina ef þess er óskað.
Við erum bæði með einfalda og
klassíska steina og einnig steina
með miklum útskurði. Það ættu
því allir að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi.“
Steinarnir eru allir úr hágæða granítsteini sem Heiðar segir þola íslenska veðráttu
mjög vel. Hann segir að í vöxt
hafi færst að fólk vilji hafa alls
kyns fylgihluti við legsteininn eins og luktir og blómavasa. Graníthöllin býður upp á
gömlu koparluktirnar sem hafa
notið vinsælda undanfarna áratugi en einnig granítluktir og
vasa í stíl við legsteininn sem er
nýjung hér á landi. „Fólki hefur
líkað þessi nýjung vel, enda
eru þetta stílhreinir og fallegir
hlutir. Kosturinn er að luktirnar eru afar sterkbyggðar og það
sér ekkert á þeim með árunum
ólíkt koparnum,“ segir Heiðar.
Þá tekur Graníthöllin að sér
viðgerðir og viðhald á legsteinum. „Það borgar sig að gera við

Granítlugtir og vasar í stíl við legsteininn
er nýjung sem hefur verið vel tekið.

Steinarnir eru allir úr hágæða graníti og
þola íslenska veðráttu afar vel.

Hægt er að velja um yfir hundrað gerðir
steina og liti auk þess sem hægt er að
sérpanta sé þess óskað.

Heiðar hefur margra ára reynslu af vinnu við legsteina og meðhöndlun á graníti.

hættulega legsteina sem eru
við það að falla á hliðina en það
hafa orðið mörg slys víðs vegar
um heiminn af þeirra völdum,“
segir Heiðar. „Ef börn príla utan
í slíkum steinum og þeir falla

á hliðina getur það haft slæmar afleiðingar. Við viljum koma
í veg fyrir slíkt og bendum fólki
á að hafa samband ef legsteinar
eru farnir að halla en við lögum
það fyrir sanngjarnt verð. Þá

bjóðum við upp á þá þjónustu
að bæta við nöfnum á legsteina,
hreinsa og endurmála stafi.“
Graníthöllin er til húsa að
Bæjarhrauni 26 í Hafnarfirði, á
móti Fjarðarkaupum, en fyrir-

MYND/GVA

tækið þjónustar allt landið. „Við
erum í fallegu húsnæði. Þar er
gott aðgengi og við tökum vel á
móti öllum,“ segir Heiðar. Nánari upplýsingar er að finna á
www.granithollin.is.
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Ólík trúarbrögð í sátt og samlyndi
Fylgjendur ólíkra trúarbragða eru jarðsettir í Gufuneskirkjugarði í Reykjavík. Kirkjugarðurinn er sá eini sinnar tegundar hérlendis.

G

u f u ne s k i r k ju g a r ð u r í
Grafar vogi í Reykjavík er
eini kirkjugarður landsins sem er skipulagður með þeim
hætti að sérstök grafarsvæði eru
þar fyrir ólík trúarbrögð og þá sem
standa utan trúfélaga. Kirkjugarðurinn var vígður árið 1980 og segir
Þórsteinn Ragnarsson, forstjóri
Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma, að á þeim tíma hafi menn
einfaldlega verið með þá heimssýn
að nauðsynlegt væri að bjóða ólíkum trúarbrögðum ákveðið svæði í
kirkjugarðinum nýja. „Kirkjugarðar eru fyrir alla. Svipuð þróun hafði
áður átt sér stað erlendis auk þess
sem íslenskt samfélag var tekið að
breytast á þeim tíma og orðið fjölbreyttara, til dæmis þegar kemur
að trúarbrögðum fólks.“
Í dag er Gufuneskirkjugarður
sá eini hérlendis sem býður upp
á slíkt skipulag eins og fyrr segir.
Þórsteinn segir þó að nú liggi
frumvarp fyrir Alþingi sem gerir
ráð fyrir að nýir kirkjugarðar og
jafnvel þeir kirkjugarðar sem bæta
við nýjum grafarsvæðum geri ráð
fyrir þess háttar skipulagi. Hann
segist eiga von á því að það verði
samþykkt á næsta þingi. „Nú eru
til dæmis Akureyri og Hafnarfjörður að huga að nýjum grafarsvæðum. Ef frumvarpið verður samþykkt þarf því að gera ráð fyrir

samskonar svæðum þar.“

Trúfélög nýta aðstöðuna
Víða erlendis tíðkast bæði blandaðir kirkjugarðar og sérstakir garðar fyrir ákveðin trúarbrögð. Áður
en Gufuneskirkjugarður var vígður var fólk af öðrum trúarbrögðum
grafið í kirkjugörðum hér á landi
en þá innan um aðrar grafir. Þórsteinn segir fylgjendur f lestra
stærri trúarbragða heims vera
grafna í garðinum en eðlilega séu
langflestir kristinnar trúar. „Engu
að síður er gert ráð fyrir þessum
hópum í garðinum. Grafir annarra
trúarbragða lúta líka sumar öðrum
lögmálum en í kristinni trú. Þannig liggja til dæmis grafir múslíma
öðruvísi en hjá kristnu fólki og lúta
þannig ekki sama skipulagi. Því er
gott að hafa sérsvæði fyrir slíkar
grafir og það vilja þessir hópar líka
sjálfir.“
Þórsteinn segir önnur trúfélög en kristin nota athafnarýmin í Fossvoginum en þar er bæði
kirkja, kapella og bænahús. „Fossvogskirkja er ekki sóknarkirkja
og tilheyrir því engum sérstökum
trúarsöfnuði. Þannig geta önnur
trúfélög nýtt sér aðstöðuna hér.
Í tilfelli múslíma er Biblían bara
tekin af altarinu og Kóraninn settur í staðinn. Ef athöfnin tengist
búddatrú koma þeir inn með sína

„Grafir annarra trúarbragða lúta líka sumar öðrum lögmálum en í kristinni trú,“ segir Þórsteinn Ragnarsson, forstjóri Kirkjugarða ReykjaMYND/GVA
víkurprófastsdæma.

siði innan ákveðins ramma og svo
framvegis.“

Ekki stúkað af
Hin mismunandi svæði í Gufuneskirkjugarði eru ekki stúkuð sérstaklega af og var það gert viljandi
að sögn Þórsteins. „Þannig vildum

garði hefur ekki valdið neinum deilum eða óánægju, að sögn Þórsteins,
heldur þvert á móti. „Ég er búinn að
starfa hér í átján ár og aldrei hafa
nein mál komið inn á borð til mín.
Þvert á móti hef ég bara upplifað
mikið þakklæti frá aðstandendum
og trúarhópum.“

E R F I DRY K K J U R

Kveðjuathöfn samfélagsins
Útför er kveðjuathöfn samfélagsins. Þá sýnir fólk hinum látna þakklæti sitt og virðingu og aðstandendum samúð.
Útför getur verið tvenns konar: Annars vegar greftrun eða jarðarför. Þá er kistan borin til grafar og jarðsett í kirkjugarði eða óvígðum
reit að lokinni útfararathöfn. Hins vegar bálför. Þá er kistan brennd
að lokinni útfararathöfn og aska hins látna sett í duftker sem ýmist er
jarðsett í duftreit eða ofan á leiði.
Útför getur ekki farið fram nema staðfesting sýslumanns á viðtöku
dánarvottorðs liggi fyrir. Þegar útför fer fram í kyrrþey eru aðeins
nánustu aðstandendur og vinir viðstaddir. Ekki er þá tilkynnt um
andlát fyrr en að lokinni útför.
Útfarir á vegum þjóðkirkjunnar fara fram í samræmi við helgisiðabók og handbók íslensku kirkjunnar. Útfarir í þéttbýli og strjálbýli
eru í grundvallaratriðum með svipuðu sniði, í samræmi við hefðir. Hefðbundin útför kristins manns gæti samkvæmt Handbók kirkjunnar farið fram sem hér segir:

Samvera í not a legu umhver f i
Á Grand Hótel Reykjavík færðu faglega
og persónulega þjónustu.
. Fjölbreytilegt úrval sala sem henta vel til erfidrykkju
. Fyrirmyndaraðstaða fyrir allt að 400 manna erfidrykkjur
. Veitingar eru allar búnar til á staðnum,
ávallt úr fersku og hágæða hráefni
. Dekkuð borð með rósum og kertum

■ Forspil, leikið á orgel og/eða önnur hljóðfæri.
■ Bæn.
■ Sálmur.
■ Ritningarlestur.
■ Sálmur eða tónlistarflutningur.
■ Guðspjall.
■ Sálmur eða tónlistarflutningur.
■ Minningarorð.
■ Sálmur, einsöngur, einleikur eða upplestur.
■ Bænir.
■ Faðir vor.
■ Sálmur eða tónlistarflutningur.
■ Moldun – fer ýmist fram í kirkju eða kirkjugarði.
■ Sé moldað í kirkju fylgir sálmur og síðan blessun.
■ Verði moldað í kirkjugarði fylgir aðeins blessun.
■ Eftirspil og útganga.

Þegar um útfarir þeirra sem tilheyra öðrum trúfélögum er að ræða
gilda siðir og venjur viðkomandi trúfélags.
Borgaraleg útför fer fram án þátttöku prests eða annars fulltrúa
kirkjunnar.
Ef hinn látni tilheyrði ekki neinu trúfélagi er það aðstandenda að
ákveða hvernig athöfn er háttað.

við hafa þetta í stað þess að ramma
trúfélögin inn. Starfsmenn kirkjugarðsins þekkja auðvitað svæðin
og félagar viðkomandi trúfélags. Í
dag hlaupa þessar grafir á nokkrum tugum, sjálfsagt nálgast þær
hundrað grafir.“
Fyrirkomulagið í Gufuneskirkju-

. Sérstakt borð til heiðurs hinum látna með gestabók,
ljósmynd, blómum og kertum
. Fagleg þjónusta og hlýlegt viðmót
. Frábært aðgengi að hótelinu ásamt nægum bílastæðum

Hlýlegt og gott viðmót á Grand

Grand Hótel Reykjavík
Sigtún 38
105 Re y kjavík
Sími: 514 8019
E-mai l: er f idr y k kjur@grand.is

