Fastsatt i Sola kirkelige fellesråd 27.08.2014

Retningslinjer for og orientering om bruk av livssynsåpent seremonirom og
bårerom ved Sola kirkegård, Sola kommune
1. Forvaltning av seremonirom og bårerom
Sola kommune har i samarbeid med Sola kirkelige fellesråd initiert og finansiert bygging av
livssynsåpent seremonirom i eget bygg ved Sola kirkegård, Nordsjøveien 60, Sola. Bygget tas i
bruk høsten 2014.
I samme bygg er det bårerom som kun skal brukes til oppbevaring av kister som skal settes
ned på kirkegårdene i Sola.
Sola kirkelige fellesråd v/kirkevergen forvalter livssynsåpent seremonirom og bårerom på
vegne av Sola kommune.
2. Formål og benyttelse
Livssynsnøytralt seremonirom kan benyttes av alle Sola kommunes innbyggere, uavhengig av
tros – og livssynsmessig tilhørighet. Seremonirommet gir Solas borgere mulighet til å
markere livets overgangsfaser. Bygget er livssynsnøytralt utformet og utsmykket utvendig og
innvendig.
Livssynsnøytralt seremonirom stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonier og visninger.
Dette gjelder kun den dagen seremonien skal avholdes.
3. Bårerom
Bårerommet er utstyrt med kjølefasiliteter og skal kun brukes til oppbevaring av kister og
urner fram til begravelsestidspunktet på en av kirkegårdene i Sola. Bårerommet disponeres
kun av begravelsesbyråene og seksjon Park og grønt, Sola kommune i samarbeid med
Kirkevergen i Sola.
Bårerommet har egen inngang på vestsiden av bygget og bårebil vil kunne kjøre direkte inn til
bårerommet som ligger vegg i vegg med seremonirommet.
Transport av båre inn i seremonirommet er enkel og praktisk og skjer gjennom dør mellom
bårerom og seremonirom.
4. Seremonier og arrangementer
Livssynsnøytralt seremonirom skal primært brukes til følgende arrangementer:
-

Begravelsesseremonier
Visning ifm dødsfall
Konfirmasjon / navnefest
Vielser
minnemarkeringer
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-

små kulturarrangementer
minikonserter
Organisasjoner, lag og menigheter kan på forespørsel få benytte rommet til enkeltmøter og
arrangementer. Seremonirommet skal alltid forlates ryddig og i den stand en tok det i bruk.
Ingen brukere vil ha fortrinnsrett
Livssynsnøytrale arrangementer ifm vielse, navnefest, konfirmasjon mv. skal alltid ha
fortrinnsrett til bruk av seremonirommet. Det samme gjelder visninger ifm begravelse /
bisettelse.
Eventuelle andre reservasjoner må da vike eller flyttes.
Leietakere må ta hensyn til arrangementsplanleggingen av seremonirommet ved valg av
dato.

5. Reservasjon av lokalene
Etter avtale mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd er Solakirkenes servicetorg (tlf.
51755370 – E-post: servicetorget@sola.kirken.no tillagt administrasjonen av livssynsåpent
seremonirom.
Reservasjon av livssynsåpent seremonirom til annet enn begravelser må gjøres i god tid, og
senest 5 dager før ønsket tidspunkt. Det tas hensyn til spesielle behov f.eks. i forbindelse
med muslimske begravelser.
6. Kapasitet
Seremonirommet har 60 sitteplasser og har enkel tilgang for pårørende / publikum. Bygget
er spesialtilpasset funksjonshemmede og universell utforming er ivaretatt med enkel tilgang
både for rullestolbrukere og for mennesker som er dårlig til beins.
7. Utstyr
Til visning og begravelsesseremonier er katafalk til disposisjon. Seremonirommet er ikke
utstyrt med seremonielt utstyr som lysestaker, duker, banner, blomster etc. Dette må
leietakerne skaffe selv.
Seremonirommet har ingen religiøse symboler installert.
8. Økonomiske forhold
Livssynsnøytralt seremonirom stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonier.
9. Andre forhold
Livssynsnøytralt seremonirom er ikke betjent. Leietaker har ansvaret for ytterligere
tilrettelegging og avvikling av sin seremoni.

