
På dagen
Kisten skal flyttes fra kapellet til kirken. Lav en aftale 
med graveren om tidspunktet, og husk at der skal 
være 6 personer til at bære kisten.

Pyntning af kirken
Pårørende har mulighed for selv at pynte kirken med 
2 buketter på alteret og 26 små vaser i bænkene. 
Kirkegården sætter lys i alle stager.

Familien bør ankomme til kirken en halv time før 
begravelsen/bisættelsen begynder. Når der er af-
sluttet på kirkegården enten ved graven eller rust-
vognen, kan blomsterne i ro og mag ses i kirken. 
Kortene må gerne samles sammen og tages med.

Ved en kistebegravelse vil der gå ca. 2½ time, før 
blomsterne ligger pænt på graven.

Salmer og sange
Det er også godt at have gjort sig nogle overvejel-
ser om valget af salmer til begravelsen eller bisæt-
telsen. Alle salmerne fra salmebogen kan bruges. 
Kirkens folder med  salmeforslag kan være til stor 
hjælp.

Urnenedsættelse
Når urnen kommer til kirkegården, kontakter grave-
ren de pårørende, og der aftales tid for urnenedsæt-
telsen.

Graveren svarer gerne på spørgsmål. Graveren kan 
kontaktes på tlf. 9783 4913 eller på kirkegården.

Sognepræst
Karsten Christensen, Søndergade 2, Harboøre
T: 97 83 40 09 - E: kac@km.dk

Træffes ikke mandag samt fredag i lige uger  
og lørdag i ulige uger.

Graver og kirketjener
Charlotte Jakobsgaard, Flyvholmvej 11, Harboøre
T: kirkegård 97 83 49 13 - T: privat 41 60 01 70
E: kirkegaard@harbooere.dk

Træffes på kirkegården alle hverdage undtagen 
mandag.
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HARBOØRE KIRKEGÅRD
Kirkegårdsvejledning

VEJLEDNING TIL VALG AF GRAVSTED

KONTAKT

BEGRAVELSE - BISÆTTELSE

SalmeforslagBegravelser & Bisættelser

Harboøre & Engbjerg Kirker

PRÆLUDIUM OG POSTLUDIUMIndgangsmusik  (orgelspil ved begyndelsen af handlingen)  

og udgangsmusik  (orgelspil når kisten bæres ud).
Passende klassisk eller rytmisk stykke  

efter organistens eget valg  
(årstiden og kirkeåret kan inspirere her).Følgende stykker kan frit vælges:

 Amazing Grace Barnetro Bred dine nådes vinger. Arrangement 
De nære ting Gud efter dig jeg længes. Johann S. Bach

 Jeg er en sejler på livets hav
 Kraften fra det høje. Mel: A.P Berggreen

 Kun en dag et øjeblik ad gangen
 Som en herlig guddomskilde. Perleporten 

You raise me up What a wonderful world
Salmer og sange fra salmebogen  
og højskolesangbogen  

F.eks.:
 Ingen er så tryg i fare Jeg er i Herrens hænder Nu går solen sin vej Nærmere Gud Stille er min sjæl Vær du mig nær

SANGARK

Følgende stykker kan frit vælges:
 1 Barnetro 2 Bred dine nådes-vinger

 3 Fuglene letter mod vinden
 4 Imellem nattens stjerner
 5 Jeg er en sejler på livets hav
 6 Kun én dag, ét øjeblik ad gangen
 7 Navnet Jesus blegner aldrig
 8 Som en herlig guddomskilde. Perleporten

FORSAGELSE OG KAMP 634  Du ved det nok, mit hjerteTRØST OG FRED 661  Gud ene tiden deler
 664  Frelseren er mig en hyrde god
 666  Den grund hvorpå jeg bygger
 672  Jeg ved, på hvem jeg bygger
 674  Sov sødt, barnlille! 675  Gud, vi er i gode hænderKÆRLIGHED TIL GUD OG NÆSTEN

 697  Herre, jeg vil gerne takkeÅRSTIDERNE 722  Nu blomstertiden kommer
 725  Det dufter lysegrønt af græs
 728  Du gav mig o Herre en lod af din jord

 729  Nu falmer skoven trindt om land
 730  Vi pløjes (Alle gode gaver)
 732 Dybt hælder året i sin gangMORGEN

 743  Nu rinder solen op 749 I østen stiger solen op
 753 Gud, du som lyset og dagen
 754  Se, nu stiger solen af havets skødAFTEN

 759  Nu hviler mark og enge
 764 Til hvile solen går   (Mel: Nu rinder solen)

 770  Jeg er træt og går til ro
 773  Bliv hos os, når dagen hælder
 778 Fred hviler over land og by
 779  Lyksalig, lyksalig 784 Altid frejdig, når du går

 786  Nu går solen sin vej
 787 Du, som har tændt 789 Nu lukker sig mit øje

VED GRAVEN 11 Nu takker alle Gud 121  Dejlig er jorden 192,1.8-9  Hil dig frelser og forsoner
 217  Min Jesus, lad mit hjerte få
 218  Krist stod op af døde
 240 Dig være ære 546  Herrens venner ingen sinde

 770 Jeg er træt og går til ro
 784  Altid frejdig, når du går 

789 Nu lukker sig mit øje
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H A R B O Ø R E  K I R K E

VALG AF GRAVSTED
Gravpladser
På Harboøre Kirkegård er der mulighed for at vælge fire for-
skellige typer af gravpladser og den anonyme plæne til ur-
ner. – se nærmere nedenfor. Det er vigtigt at overveje, hvad 
man vil med den valgte gravplads, da fredningstiden for en 
kisteplads er 25 år og for en urneplads er 10 år.

Ønsker man at have sit eget lille sted, som man kan gå og 
passe og pleje og sætte blomster og dekorationer på, eller 
vil man hellere have en plads i plænen, hvor man ingen 
forpligtelser har med vedligeholdelsen og kun kan sætte én 
buket ad gangen eller noget midt imellem..

Graveren svarer gerne på spørgsmål. Graveren kan kontak-
tes på tlf. 9783 4913 eller på kirkegården.


