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KORT  
OPPSUMMERT
- Skru av mobilen

- Familien går først inn i kirken/kapellet

- Familien sitter på første rad, begge sider

- Har du med blomster, møt opp  

   minst 15 minutter før

- Alle reiser seg når kisten bæres ut

- Hjelp gjerne til med å bære blomster  

   etter kisten til bilen/graven

- Stå i stillhet til bårebilen har kjørt

- Gå i stillhet bak kisten til graven



KLESKODE  
OG ANKOMST
Dersom det ikke er gitt beskjed om noe annet,  
er det vanlig å kle seg i rene, hele og pene klær. 
Helst mørke. Dette er en gammel tradisjon, som  
de fleste setter pris på. 

Ved noen tilfeller, står det skrevet i dødsannonsen: 
Kom gjerne i fargerike klær! Da er det hyggelig 
om klærne er fargerike, men har du ikke fått med 

deg denne beskjeden, må du ikke fortvile dersom 
du kommer i mørke klær. Bruker du slips, skal 
dette være mørkt. Obs! Sløyfe er ikke passende i 
begravelse. 

Familien går først inn i kirken/kapellet. Dere andre 
anbefales å møte opp 10-15 minutter før. Kommer 
du etter at seremonien har startet, går du stille inn.  



SANGER 
OG PROGRAM
Du har fått utdelt et sanghefte. Det er fi nt hvis 
du synger med på fellessangene. Syng med den 
stemmen du har!

Minnetalen holdes av en seremonileder. Det vil 
si prest eller annen gravferdstaler. Familien eller 
andre holder minneord. Talen er gjerne litt lenger 
enn minneordene.



BISETTELSE
Når avdøde skal kremeres kalles det bisettelse.  
Ved bisettelse, bæres kisten ut til ventende bårebil. 
Alle blomstene følger som regel båren, og det  
er i de fleste tilfellene ønskelig at fremmøtte er 
behjelpelige med å bære blomstene ut i bilen.  

Nærmeste familie bærer gjerne kisten, og vil 
således ikke ha anledning til å ta med blomster ut. 
Begravelsesbyrået har gjerne ikke nok folk til å  
bære ut alle blomstene uten å måtte gå flere turer. 
For at avslutningen skal bli stilfull, høytidelig og 

sømløs, oppfordres alle til å hjelpe med å bære 
blomstene ut. 

Kisten bæres inn i bårebilen, blomstene legges på 
kisten. Bakdøren lukkes og bårebilen kjører til  
nærmeste krematorium. 

Alle står i ro og stillhet, uten å prate, til bilen har kjørt. 
Presten/gravferdstaler eller begravelsesbyrået er den 
første som går bort til familien og kondolerer. Etter  
det kan alle andre gi sine kondolanser.



BEGRAVELSE 

Ved kistebegravelse bæres kisten ut til en ventende  
båre, som så trilles til gravplassen for å bli senket 
i jorden.  

Også her er det et ønske om at venner og kjente er 
behjelpelige med å bære blomstene bort til graven. 
Det kan i noen tilfeller være et stykke å gå i gravfølge 
bort til graven. Her oppfordres det til stillhet og ro helt 
til kisten er senket i jorden, og seremonien er avsluttet. 

Presten/gravferdstaler eller begravelsesbyrået er 
den første som går bort til familien og kondolerer. 
Etter det kan alle andre gi sine kondolanser.

Ordet «Kondolerer» er et svært passende ord 
å bruke. Mange har et anstrengt forhold til 
dette ordet. Men det er dette ordet vi har i vårt 
vokabular, og ordet sier egentlig alt. Så bruk det 
gjerne med stolthet!


