En riktig fin farvel!
Siden vi ble fødd har vi alle fått destinert en bortgang en dag. Men når du må si farvel til dine
kjære blir du kanskje møtt med vanskelige valg i en situasjon som er veldig følelsesladet. Ofte er det
dyre valg og situasjonen er preget av sorg. I de fleste situasjoner er disse situasjoner i Norge preget
av et kristent synspunkt og tradisjon på hvordan en begravelse skal foregå, kanskje dette kan betres.
Alle uansett kultur og religion må på et tidspunkt si farvel til nåen.
Min ide er å tilegne dette sentrale punkt i Oslo med bra lys og utsikt for framtida til et interkulturelt bortgangssenter. Et senter hvor alle de som er kristne, men også muslimer, jøder,
hinduismer, buddhister og andre religioner kan gå for å få hjelp til å hvordan de sier farvel til sine
avdøde, kanskje det er terapister og psykologer der kan hjelpe deg der også om det trengs.
Om du kan forestille deg at du må gå
som skal skje innom din religion, da
Kanskje dere møter nåen i samme
heisen på vei opp.
Når du kommer opp er
religionenes representasjon
rundt som en basar, hvor
utenom å se utsikten,
fattet sig til ta kontakt for
Samtidig med hjelp
informasjonssenter i
dere få informasjon om
lov og hvordan nettopp
forholder sig sådan at
du er kristen, muslim
Det kan være hjelp til å
gravplass eller
avhengig av din
snakke med noen som
situasjon et sted hvor det
utsikten og de fine
Senteret for multibør drives i fellesskap av alle
er tilstede ved sin
representert alt samlet der det er
og hvor det går an å kunne komme
transporttyper vil være bra for å få et
svær situasjon som kommer til os alle.

for å få hjelp til en gravlegging eller hva
kan du drar til BG14B øverste etasje.
situasjon fra en annen religion i
heisen sentral i rommet og alle
for dette anliggende ligger
det også er mulig å gå
mens man venter eller får
hjelp.
er det også
desiderte timer. Der kan
hva er mulig og hva er
religionen deres
dere får rette hjelp om
eller har annen religion.
velge gravsten,
begravelsesbyrå
religion. Og du kan få
forstår sig på netop din
hele lettes med den fine
omgivelser og flinke folk.
kulturell farvel til avdøde
de forskjellige religioner som
representasjon. Det at man har
flest mennesker som i byen Oslo
til veldig lett med alle
senter hvor folk har brukk for hjelp i en

