Vegleiðing í samband
við andlát og jarðarferð
Við deyða og jarðarferð er so mangt, tey avvarðandi hava
at hugsa um. Hetta skriv er ætlað sum ein vinarlig hjálp og
áminning um ein part av tí, sum er mest neyðugt at fyrireika,
so sleppast kann undan óhepnum avleiðingum.
Sangir
Skulu sangir prentast til jarðarferðina, er neyðugt
at tosa við prentsmiðju sum skjótast, serstakliga
tá ið vikuskifti kemur uppí.
Berarar
Brúk er fyri 6 berarum til kistuna.
Líkbilur
Líkbilur er til taks í Eysturoynni. Ringjast kann til:
Maggi Olsen, Rituvík (tlf. 447962 ella 225227).
Fráboðan
Tey avvarðandi hava skyldu at boða sýsluskriv
stovuni og sóknarprestinum frá andlátinum sum
skjótast.
Kista
Tey avvarðandi skulu sjálv bíleggja kistu.
Bíleggjast kann hjá:
• Sólsetur v/ Lív og Hans Clementsen, Hoyvík
(tel. 353637 og 299000 · www.solsetur.fo)
Hans Jacobsen, Tórshavn
(tlf. 311690 og 218690)
• Gravarhjálp v/ Herman Eysturoy, Tórshavn
(tlf. 311723 og 511723)
• Eiler Jacobsen, Klaksvík
(tlf. 456482 og 216482)
Børuprýði
Er ynski um at prýða kistuna við blómum, kann
børuprýði bíleggjast frá einum av blómuhandlu
num. Tey syrgja fyri, at blómurnar verða settar á
kistulokið.

Kunngerðir
Vanligt er at kunngera andlátið bæði í útvarpi og
bløðunum.
Blómur/kransar ella at lata pengar
Tey avvarðandi gera av, um tey vilja hava blómur
og kransar til kistuna ella at peningur verður latin
til okkurt endamál. Skal peningur á onkra konto,
má peningastovnurin fáa at vita kontonummar og
navn, har peningurin skal verða settur á.
Bønarhald
Tá ið kistan fer frá heiminum ella sjúkrahúsinum
og í salin, er vanligt at hava stutt bønarhald á
báðum støðum. Vanliga er tað tveir sangir og
eitt stutt orð. Her mugu so sangir verða valdir,
spælari og onkur at siga nøkur orð, biðjast
(vanliga verða tveir bidnir: ein í heiminum ella á
sjúkrahúsinum og ein í salinum).
Jarðarferðin
Til jarðarferðina skulu biðjast:
• Spælari
• Ein at byrja og ein at enda
• Talari
• Ein at siga nøkur orð á grøvini
(Viðvíkjandi sjálvari jarðarferðini er hetta bert
ein vegleiðing. Tað er sjálvandi upp til tey
avvarðandi, hvussu tey vilja hava jarðarferðina at
fara fram).

