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Intervju: Paolo Roberto: Döden kan vi inte planera eller shoppa bort
När Paolo Roberto var aktiv boxare var han mycket räddare för att förlora än för att dö. Till Memento
säger han att han hoppas att många kommer och gråter på hans begravning den dagen det är dags.
– Gråter de tyckte de om mig på riktigt och då vet jag att jag lyckats med mitt liv.
Läs hela intervjun här: http://www.begravningar.se/memento

Nyhet: Äntligen lämnar kyrkan tillbaka gravplats
När Anna-Lisa Hansson skulle begravas i maj 2012 var hennes gravplats borta. Trots att gravbrev
fanns och gravskötsel var betald till 2020 hade Trelleborgs församling återtagit graven. Efter tre års
tvist och ett beslut av länsstyrelsen får dödsboet nu tillbaka både gravrätt och skötselavtal.
–Det känns skönt att Anna-Lisa äntligen får komma i jorden, inte minst hennes anhöriga är väldigt
lättade, säger Leif Ekvall på Larssons begravningsbyrå. Larssons har varit ombud för dödsboet i
tvisten.
Läs texten här: http://www.begravningar.se/memento

Reportage: Vårt behov av ceremonier
Vi blir allt mer sekulariserade men vårt behov av ceremonier minskar inte. ”Inte visste
jag att det kunde vara såhär fint”. Det får Irene Rune som är med i Humanistiska
förbundet och håller i icke-religiösa begravningar ofta höra. Elva procent väljer idag
en borgerlig begravning, år 2000 var siffran två procent. I Memento nr 1/2015
berättar Ma Oftedal om hur hon ser på ceremonier som helande kraft. Hon är inte
längre präst men håller gärna i borgerliga begravningar. Nu senast var hon officiant
på sin vän Brasse Brännströms begravning.
Läs hela intervjun med Ma Oftedal här. http://www.begravningar.se/memento
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