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Vill du sjunga gospel?
Kom till Älvängens blå kyrka! Gospelkören 

övar torsdagar kl 19 med start 6/9. 
Välkommen! 

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444023. 
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StickcaféStickcafé
Den 12 september fortsätter vi med våra mysiga 
träffar i Älvängens blå kyrka på onsdagskvällar 
(ojämna veckor) mellan kl 19.00-21.30

Du som gillar att handarbeta 
(sticka, virka, tova, göra smycken, brodera m.m) eller 
bara vill komma och umgås är varmt välkommen. 
Det är ingen åldersgräns och ingen föranmälan!

Det finns alltid extra gott fika 
som kostar 25 kr.  Välkommen!

Hör gärna av dig om du 
undrar över något till:
Jessica Petersson tel:
0739-808309

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Musikgudstjänst
S:t Peder kyrka

Söndag 2 september kl 17.00 
Musiker Vladimir Masko

spelar orgel och piano för oss

Välkommen!

SKEPPLANDA. Askgravplatser blir 
allt vanligare på Svenska kyrkogår-
dar.

I Ale är Skepplanda först ut.
– Många tycker att en minneslund 

är för anonymt och då är detta ett 
jättebra alternativ, säger kyrko-
gårdsförman Christina Eliasson.
Gravsättning på askgravplats är ett gravskick 
som har minneslundens karaktär av ett medi-
tativt rum, men där platsen för gravsättningen 
är känd. 

– Anhöriga får en plats att gå till. Någon 
skötsel behövs inte, det ombesörjs mot avgift 
av församlingen. Däremot kan anhöriga sätta 
snittblommor i en vas eller tända ett ljus på 
vintern om de så önskar, förklarar Christina 
Eliasson.

Arbetet med askgravsplatsen på Skepplanda 
kyrkogård påbörjades förra hösten och var 
färdig i våras. Placeringen är noggrant utvald, 
vackert belägen på nya kyrkogården.

– Vi tycker det blev väldigt fint. Vi har börjat 
med en rundel, men det finns plats för ytterli-
gare några i just detta område, säger Christina.

Det är Hushållningssällskapet i Skara 
som har ritat askgravplatsen och därefter tog 
inhyrda entreprenörer vid.

– Nu är det upp till oss att hålla det snyggt 
och prydligt.

Kostnaden för en askgravplats är 7 400 
kronor och då ingår natursten med tillhörande 
namnplatta. Gravrätten gäller i 25 år. Varje 
sten har dessutom plats för två urnor.

– Det finns människor som bekymrar sig 
över att inte kunna sköta sin gravplats, de 
kanske bor långt bort. Till skillnad från en 
minneslund, då man inte är med vid gravsätt-
ningen, så vet man exakt var den avlidne ligger 
när det handlar om askgravplats, Det tilltalar 
många anhöriga, avslutar Christina Eliasson.

JONAS ANDERSSON

Ale har fått sin första askgravplats
– Vackert belägen på Skepplanda nya kyrkogård 

Kyrkogårdsförman Christina Eliasson har 
fått många positiva reaktioner på den nya 
askgravplatsen.

Kostnaden för en askgravplats är 7 400 kronor och då ingår natursten med tillhörande Kostnaden för en askgravplats är 7 400 kronor och då ingår natursten med tillhörande 
namnplatta.namnplatta.
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