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LIVSSYNSÅPNE GRAVFERDSSEREMONIER

For mange pårørende er det viktig at gravferdsseremonien skjer i den 
avdødes ånd. Ikke alle vet at det er mulig å ha en seremoni utenom  
Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Med en  
livssynsåpen seremoni kan man kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, 
kulturer og religioner.

Kirkelig fellesråd ved kirkevergen er gravferdsmyndighet for alle  
innbyggerne i kommunen. Kirkevergen kan kontaktes på 
tlf. 67 93 48 00 eller kirkevergen@lorenskog.kirken.no

Det vil normalt være begravelsesbyrået som tar kontakt med  
kirkevergen. Begravelsesbyråene kan ellers gi informasjon, råd og  
praktisk hjelp til gjennomføring av seremonien.

Det finnes flere lokaler som kan brukes til livssynsåpne seremonier.  
På de neste sidene presenteres seks saler. Informasjonen ligger også  
på kommunens nettsider: lorenskog-kultur.no/gravferdsseremonier 

Regjeringen har utarbeidet et informasjonshefte og en nettside som  
gir råd til folk som vil lage sin egen seremoni. Her finnes forslag til  
seremoniskisser, tekster, musikkforslag og annet.
Se www.livssynsapenseremoni.no 
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LØRENSKOG SYKEHJEM: KAPELLET

Lokalet har plass til ca. 30 personer.

Det finnes en prekestol og altertavle som kan flyttes eller tildekkes  
ved behov.

Lokalet kan leies ved å kontakte Lørenskog sykehjems sentralbord på 
telefon 67 91 59 50.

Adresse: Gamleveien 104, 1475 Finstadjordet.

AKTUELLE NETTSTEDER

Kommunens nettside om livssynsåpne gravferdsseremonier:
lorenskog-kultur.no/gravferdsseremonier

Nasjonal nettside om livssynsåpne seremonier:
www.livssynsapenseremoni.no

Kirkevergen og informasjon om gravlunden:
www.lorenskogkirke.no

Lørenskog hus: 
lorenskoghus.no

Stalsberghagen krematorium:
www.skedsmo.kommune.no/Administrasjon/Kultursektoren/ 
Kirkeforvaltningen/Stalsberghagen-gravlund-og-krematorium/

LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 
(gravferdsloven): 
www.lovdata.no

Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven): 
www.lovdata.no

Ytelser ved dødsfall:
www.nav.no/Pensjon/
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ROLVSRUDHJEMMET: MINNESTUNDSROMMET

Lokalet har plass til ca. 20 personer.

Utsmykkingen er livssynsnøytral: Malfridur Adalsteinsdottir: ”Jøkulro”.

Lokalet kan leies ved å kontakte Rolvsrudhjemmets resepsjon på
telefon 67 91 63 00.

Adresse: Margarethas vei 11, 1473 Lørenskog.



8 9

LØRENSKOG HUS: STORSTUA

Storstua er den største salen i Lørenskog hus og ligger i 2. etasje.  
Salen tar 180 personer.

Utsmykkingen er livssynsnøytral: Rita Jokiranta: ”Night Lights”.

Lokalet kan leies via kulturhusets vanlige bookingtjeneste:
E-post: booking@lorenskog.kommune.no
Tlf.: 67 93 44 22

Salen må bestilles minst to dager før planlagt seremoni.

Lørenskog hus rommer mange ulike virksomheter som vil være i vanlig 
drift under seremonien. Pårørende og begravelsesbyråer er velkomne til 
Lørenskog hus for å gjøre seg kjent med forholdene før bestilling.
For mer informasjon om Lørenskog hus: lorenskoghus.no 

Det er utarbeidet veiledninger for begravelsesbyråer/bestillere og 
pårørende. Ta kontakt med bookingtjenesten for å få disse tilsendt.

Praktiske opplysninger:
    
•	 Adresse: Festplassen 1, 1473 Lørenskog
•	 Kulturhusverten vil bistå begravelsesbyrået og de pårørende før, 

under og etter seremonien.
•	 Det er parkeringshus under Lørenskog hus og Metro.
•	 Pårørende ankommer Lørenskog hus via hovedinngangen eller heisen 

fra parkeringshuset. De samles i foajeen i 2. etasje. Kulturhusverten 
vil geleide dem til riktig sal.

•	 Blomster kan leveres i Veiviseren, informasjonsskranken i 1. etasje.
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LØRENSKOG HUS: VASSHJULET

Vasshjulet er den minste salen i 2. etasje i Lørenskog hus.   
Salen tar 112 personer.

Lokalet kan leies via kulturhusets vanlige bookingtjeneste:
E-post: booking@lorenskog.kommune.no
Tlf.: 67 93 44 22

Salen må bestilles minst to dager før planlagt seremoni.

Lørenskog hus rommer mange ulike virksomheter som vil være i vanlig 
drift under seremonien. Pårørende og begravelsesbyråer er velkomne til 
Lørenskog hus for å gjøre seg kjent med forholdene før bestilling.

Det er utarbeidet veiledninger for begravelsesbyråer/bestillere og 
pårørende. Ta kontakt med bookingtjenesten for å få disse tilsendt.

Adresse: Festplassen 1, 1473 Lørenskog

For flere praktiske opplysninger, se informasjonen om Storstua.
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STALSBERGHAGEN KREMATORIUM: STORT KAPELL

Stalsberghagen gravlund og krematorium er et interkommunalt  
samarbeidstiltak. Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner  
samarbeider om krematoriedriften. Ved krematoriet er det to kapeller 
til gjennomføring av sermonier. Disse kan brukes også ved begravelser. 
Kapellene ligger i pene omgivelser på gravlunden. 

Det største kapellet har ca. 200 sitteplasser.   
Utsmykkingen er livssynsnøytral.
 
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 07.00-15.00.
 
Lokalet kan leies ved å kontakte driftsleder Hans Ove Øye:
Telefon: 63 83 20 27
E-post: hans.ove.oye@skedsmo.kommune.no 
Faks: 63 83 31 27
 
Besøksadresse: Øvre Rælings vei 1, 2010 Strømmen
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STALSBERGHAGEN KREMATORIUM: LITE KAPELL

Stalsberghagen gravlund og krematorium er et interkommunalt  
samarbeidstiltak. Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner  
samarbeider om krematoriedriften. Ved krematoriet er det to kapeller 
til gjennomføring av sermonier. Disse kan brukes også ved begravelser. 
Kapellene ligger i pene omgivelser på gravlunden. 

Det minste kapellet har ca. 50 sitteplasser. 
Utsmykkingen er livssynsnøytral.
 
Åpningstider: Mandag til fredag kl. 07.00-15.00.
 
Lokalet kan leies ved å kontakte driftsleder Hans Ove Øye:
Telefon: 63 83 20 27
E-post: hans.ove.oye@skedsmo.kommune.no 
Faks: 63 83 31 27
 
Besøksadresse: Øvre Rælings vei 1, 2010 Strømmen



LØRENSKOG KOMMUNE, KULTUR
Festplassen 1 
Postboks 304, 1471 Lørenskog 
Telefon: 67 93 40 00
kultur@lorenskog.kommune.no
www.lorenskog-kultur.no


