Når et menneske dør, forandres livet for mange. Omveltningen oppleves som vanskelig å ta inn over seg.
Uventet, uforståelig og mange tanker oppstår på en og samme tid. Trist og vondt. På tross av sorg og følelser
skal en begravelse planlegges og gjennomføres. For mange kjennes det godt å få hjelp i en slik situasjon.
En personlig og verdig begravelse eller bisettelse betyr mye for de pårørende. Det å få sagt et ordentlig farvel,
bringer frem de gode minnene, sammen med familie og bekjente. Vi tar din sorg på alvor, og tilrettelegger for dine
behov og ønsker. Tiden etter begravelsen kan oppleves på forskjelige måter og ulike behov kan melde seg. Vi har
lang erfaring med dette og kan stille oss behjelpelige med innspill, råd og kontakt mot andre nødvendige
instanser. Som sorggrupper, samtale med prest eller bistand av psykologisk hjelp.

Punktene under kan være fornuftig å lese igjennom, og gjøre seg opp noen meninger om,
før planlegginsamtalen.
» STARTEN PÅ DET PRAKTISKE
Lege erklærer dødsfallet og fyller ut dødsattest. Dette kan skje tidligst to timer etter dødsfallet.
Ved sykehus eller institusjon tilkalles lege automatisk. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan hentes.

» HENTING AV AVDØDE
Ved dødsfall i hjemmet, vil vi etter avtale med de etterlatte, bringe avdøde til nærmeste gravkapell eller bårehus.
Noen foretrekker at dette gjøres med én gang, mens andre trenger mer tid før avdøde blir hentet.
Vi har døgnåpen telefon (73 97 05 00), og er alltid være tilgjengelige for dere.

» PLANLEGGE BEGRAVELSEN
Ved et dødsfall er det alltid mange spørsmål å ta stilling til når en begravelse skal finne sted. Pårørende tar kontakt
med oss for avtale om en planleggingssamtale. Denne samtalen innebærer tilrettelegging av veien videre og
planlegging av seremonien. Hvem som skal gjøre hva og når. Sammen kommer vi frem til hva som er viktig og
riktig for akkurat dere.

» TRANSPORT AV KISTE
Stort sett er det behov for transport fra dødssted til seremonisted, og fra seremonisted til gravlund eller
krematorium. Dette bistår vi med.

» BEGRAVELSEN
Dette er seremonien for den siste avskjed, og den offentlige markeringen for når et liv har tatt slutt. De etterlatte
velger selv hvor og hvordan skal gjennomføres. Vi er behjelpelige uansett hvilken seremoniform som ønskes.

» MINNESAMVÆR
Fellesskap, og det å kunne samles i etterkant av en begravelse er for mange av svært stor verdi. En mulighet og
anledning til å dele minner, historier og være der for hverandre i en tung tid. Vi veileder dere og gir
informasjon om de mulighetene som finnes.
Vi samarbeider med Lillelunden Gårdskjøkken. De organiserer mat, oppdekking, pynt, servering og henting av
nøkkel, samt opprydding. Dette for å gjøre det enklest mulig og legge til rette slik at dere kun kan komme som
gjester til minnesamværet, uten å måtte ha det praktiske å forholde dere til.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 73 97 05 00
eller epost post@bergbegravelse.no

Berg Begravelsesbyrå AS | Wergelandsvegen 23B, Stjørdal | Nessevegen 6B, Hommelvik | www.bergbegravelse.no | 73 97 05 00

