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Trykksaksportalen for
begravelser
er blitt bedre.

in.memory har i flere år vært markedsledende med rask og sikker levering av
trykksaker for begravelser. Nå har vi
oppgradert vår trykksaksportal med
flere automatiserte løsninger.
• Bedre oversikt i Prosjektbasen med registrering
eller endring av informasjon på kun ett sted
• Bruk en ferdig oppsatt mal eller lag din egen,
for et mer personlige preg
• Generer ferdige trykkfiler til programhefter
og minnebøker ved hjelp av en unik automatikk

in.memory, versjon 4!
Norges ledende
grafiske portal for
begravelsesbyråer
• 24.000
utsendelser i året
• 130 byråer
• Trygg og sikker
levering fra et av
landets ledende
trykkerier

• Bildene tagges og sorteres når de lastes opp,
med automatisk eller manuell bildeforbedring
• Arkiv over seremonisteder i Norge, med bilder og liturgi
• Omfattende integrasjon mellom byråets admin-system og
in.memory 4, og mulighet for 2-veis kommunikasjon

Vil du vite mer om vår
nye oppdatering?
Tom Nicolaisen

To ting har vi ikke forandret på: Vi garanterer
fremdeles levering innen 24 timer over hele landet.
Og vi har fortsatt Norges beste support-team!

Kundeansvarlig

tom.nicolaisen@etn.no
Tlf.: +47 918 29 240

4

8

10

INNHOLD
Leder

5

Styrelederens hjørne

6

Gjenvinner gull og tital fra døde mennesker

8

Landsmøte Virke Gravferd 2019

10

Hei, hva kan jeg hjelpe deg med?

21

Begravelsesbransjens svar på «Spotify»

22

Standard for god gravferdskikk

23

The man! the myth! the legend!

31

Tanker fra Støtvik hotell - og takk for meg

35

Generalforsamling i FIAT-IFTA

38

Småstoff

39

Magnus Finset har tatt de fine bildene fra årsmøtet.

31
Utgivelser 2019:
mars, juni, oktober
og desember

Gravferdsnytt er utgitt av Virke Gravferd
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tlf.: 22 54 17 00
E-post: virkegravferd@virke.no | www.virke.no

GRAVFERDSNYTT JUNI 2019

Layout/Design:
Sidsel Eide, Virke
Forsidefoto: Magnus Finset

Trykk:
LOS Digital

* GravferdsNytt er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder.
Signerte artikler og innlegg står for forfatterens
egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i
bladet.

3

GODT NORSK
HÅNDVERK
– tilpasset dine ønsker!
Våre konkurransefortrinn er
»» Høy»kvalitet
»» Egne»designbeskyttede»modeller
»» Dyktige»fagarbeidere
»» Moderne»produksjonsutstyr
»» Tilsendt»dataskisse»før»produksjon»
på»alle»nye»gravsteiner
Vi»ønsker»deg»velkommen»i»vårt»etablerte»forhandlernett!
For»ytterligere»informasjon,»se»vår»hjemmeside

www.gravstein.no
eller»ring»Willy»J.»Nergård»på»mobil»900»22»488.
441

181

Steinhuggervegen 26, 6490 Eide | 71 29 98 88 | post@nergaard.no
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Se våre gravsteiner på www.gravstein.no
Våre gravsteiner er designbeskyttet
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Standard for god
gravferdskikk
På årsmøtet i Sarpsborg i mai
ble en ny standard for god
gravfersskikk vedtatt. Prosessen frem til vedtaket har vært
grundig med presentasjon i alle
lokalavdelinger. Utkastet har
vært sendt ut på høring til alle,
og noen justeringer ble foretatt
før det endelige utkastet ble
vedtatt.
Dokumentet beskriver hva bransjen selv mener
er god drift av et begravelsesbyrå og hvordan
gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte. Den
er også tuftet på den europeiske standard for
gravferdstjenester (EN 15017) som er revidert
og godkjent i 2019.
Hva er så nytt i forhold til det vi har hatt tidligere? Først og fremst har vi nå samlet alle tidligere
retningslinjer og kriterier for medlemskap i Virke
Gravferd i ett dokument. I tillegg har vi fått inn
nye elementer på hva god gravferdsskikk skal
være.

hatt selv om mange av våre medlemmer i mange
år har vært bevisst på dette og er blitt Miljøfyrtårnsertifisert. Gravferdsbransjen har alltid
vært opptatt av bærekraft, men nå også utfra
miljøaspektet!
Hele dokumentet er vedlagt i denne utgaven av
Gravferdsnytt. Bruk sommeren til å sette deg
godt inn i innholdet, og la dette bli standarden
for deg og ditt byrå.

Prisopplysningsforskriften og kap 4
Virke Gravferd har fått i oppdrag å komme med
begrunnede forslag til revisjon av kravene i kapittel 4, «Særlig om prisopplysning for gravferdstjenester». Målsettingen er å finne enda bedre
prisinformasjon til forbruker en hva som gjelder
i dag. Et utvalg bestående av ressurspersoner i
bransjen og en representant fra Forbrukertilsynet er i gang med arbeidet, og planen er å sende
ut på høring et utkast til ny tekst i nær fremtid.
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!

Gunnar Hammersmark
Bransjedirektør

Kompetanse. Det er satt krav til at alle som
jobber i et begravelsesbyrå skal ha tilstrekkelig
kompetanse. På dette punktet har vi kopiert
antall timer som skal være minimumskrav til
opplæring for gravferdskonsulenter og til daglige
ledere fra den europeiske standarden.
Stell av døde. Dette punktet er nytt, til tross for
at dette i all tid har vært en viktig del av jobben
vi utfører. Formålet med ny paragraf er å sikre
rett identitet på den døde, sikre et verdig stell,
og at det legges til rette for syning av den døde.
Markedsføring. Formålet med en egen paragraf
for bransjen er på sikre at markedsføringen ikke
oppleves påtrengende og støtende og å sikre at
etterlatte står fritt i sitt valg av begravelsesbyrå.
Alle medlemsbyråer skal ha hjemmeside. For de
fleste er dette en selvsagt ting, men nå blir det
krav og som også betyr at alle skal ha prisinformasjon på sine hjemmesider i tråd med kravene
i Prisopplysningsforskriften.
Miljø. Dette er også et punkt vi ikke tidligere har
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STYRELEDERENS HJØRNE

«

Visst er
jobben
vår viktig!
Først av alt: Takk for sist til alle som var på
landsmøtet i Sarpsborg. Det ble tre svært
innholdsrike og givende dager, takket være
engasjert innsats fra alle involverte; Arrangementskomite, sponsorer og foredragsholdere.
Særlig imponert ble jeg av Trygve Skaug som ledet oss mesterlig
gjennom helgen. Han holdt (i) tråden og lagde gode rammer,
samtidig som han leverte poesi og musikalitet på svært høyt nivå.
Diktet «Hei, hva kan jeg hjelpe deg med..?» var en hyllest til gravferdskonsulenten, og ble mitt personlige høydepunkt. Du finner
diktet i denne utgaven av Gravferdsnytt. Skulle du være i tvil om
jobben din er viktig, er dette anbefalt lesning!

Landsmøtet gjorde inntrykk og ble viktig på flere
måter:
Vi fikk dyrekjøpte erfaringer og dyptpløyende betraktninger fra
Else Kåss Furuseth og Morten Krogvold om møtet med død og
gravferdsyrket. Humor og alvor i god balanse.
Vi fikk resultatene fra omdømmeundersøkelsen som Respons gjorde for oss tidligere i år. Der fikk vi enda en gang bekreftet at vi
har et langt bedre rykte enn enkelte medieoppslag kan gi inntrykk
av. Undersøkelsen bekrefter at renommeet vårt er noe vi selv har
ansvaret for å bygge og ta vare på. Og, her er vi dessverre ikke
sterkere enn det svakeste ledd.
Vi vedtok en revidert standard for god gravferdsskikk. Den er
romslig nok til å favne alle byråer, i by og på land, små og større,
veletablerte og nyetablerte. Samtidig gir den tydelig uttrykk for
hva den norske befolkning kan forvente av oss, og hva vi kan
forvente av hverandre.
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Vi vedtok nye sanksjonsregler som gir noen flere reaksjonsmuligheter når byråer bryter standarden. Samtidig har vi blitt enige
om at uoverensstemmelser løses først og best lokalt, oss byråer
imellom.

Gull tåler å veies
I løpet av landsmøtehelgen fikk vi sjekket ut om vi har dekning for
vår høye yrkesstolthet og selvtillit. Svarene på denne realitetssjekken fikk vi både i den allerede nevne omdømmeundersøkelsen, og
gjennom erfaringsdeling og gode refleksjoner i panelsamtalen.
Vi betyr mye for mange. I noen av livets tyngste dager, er vi
kompetente og empatiske veiledere og medmennesker som gir
trygghet. Å gi et godt blikk og vennlig håndtrykk, eller en arm
rundt en skulder, er naturlig for mange av oss. Disse små uttrykkene for medmenneskelighet og godhet, kan sette varige, dype spor.
Verdien er udiskutabel.
Og vi tåler mye. Vi tåler etterlattes tårer, frustrasjoner, uvitenhet
og tidvis kritiske spørsmål. Vi må også kunne tåle pressens kritiske
blikk og ærlig mente spørsmål. Det er ikke den artigste delen av
jobben, men vi skal tåle det også - med glans! Alt av varig verdi
tåler å bli ettergått, målt og veid. Når du blir veid - sørg for at du
har tyngde nok.
Så, les Trygves dikt, og bli stolt, rørt og glad!

God sommer!
fra styrelederJan Willy
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Enklere – bedre – raskere
Gravferdshefter, minnebøker, takkekort, kondolanseprotokoller,
blomsterkortesker, bæreposer, presentasjonsmateriell, websider

I tillegg til rikholdig utvalg av standardbilder,
kan hvert byrå administrere eget bilde, sangog salmearkiv. Hvis du ønsker å gjøre det
enkelt og samtidig spare tid, kan du også
lage dine egne unike malsider. Sangprogram
på 8 sider eller takkekort med ditto konvolutter
er heller ikke noe problem.

Vi har programvare for å lage minnebok.
Boka kan lages uten å være på nett. Dine
bilder er tilgjengelig på et øyeblikk. Du trenger
ikke vente på opplasting før du starter å lage
en bok. Litt for lyse eller litt for mørke bilder
retter du enkelt opp med bilderedigeringsverktøy og en «bildeforbedringsknapp».
Ingen leie eller lisensavtale på programvare. Du
betaler kun for de trykksakene du bestiller.

Er dette noe du vil vite mere om?
Kontakt: knut@losdigital.no – 468 62 020

Et Svanemerket trykkeri

Vårt mål er å tilby begravelsesbyråer det
enkleste og mest brukervennlige dataverktøy
for trykksaker til seremonier. Enten du ønsker
å trykke selv i eget hus – eller bestille direkte
hos oss for levering dagen etter - eller kanskje
begge deler?

Gjenvinner gull og titan
Før ble det gravd ned i bakken, nå kommer det til nytte
i andre kropper.
TEKST OG FOTO: KAROLINE STANGENES / NRK

– Her ser du en hofteprotese, kneprotese
og tenner som skal gå til gjenvinning, sier
Åge H. Matre, daglig leder ved Fønix Miljø
AS i Holmestrand.
Han viser frem en stor kasse som inneholder metaller som er igjen etter en
kremasjon. Det er alt fra spiker fra kista, til
proteser og tenner med gullkrone. Matre
driver det eneste firmaet i Norge som er
eksperter på gjenvinning av metaller etter
en kremasjon.
– Det foregår helt mekanisk etter at en
person er kremert. Benrester fra personen
blir knust i en maskin. Disse skal i urna,
mens maskinen skiller ut metallet. Det er
ingen som gjør inngrep eller rører noe på
avdødes kropp, sier han.
Etter flere års arbeid i kirken, hadde Matre
lenge lagt merke til at metall fra kropper
blir gravd ned i bakken etter kremering.
Tidligere sto det i forskriften til gravferdsloven at metall skulle graves ned.
Etter at firma startet opp i 2011, tok det
ett år før forskriften ble endret. Nå kan
metallet gjenvinnes.

Positivt for miljøet
Vestfold Krematorium i Sandefjord er et av
mange krematorier over hele landet som
leverer metall etter kremering til gjenvinning.
– Noe av metallet er verdifullt, og flere av
metallene er det lite av i global målestokk.
Vi vet også at utvinning av slike metaller
ofte skjer under forhold som ikke er så
gode, så jeg tror vi bidrar positivt til miljøet ved å gjenvinne dette, sier daglig leder
Ola Asp til NRK.
– Får pårørende tilbudet om å få disse
metallene?
Vi bidrar positivt til miljøet ved å gjenvinne metallet,
sier Ola Asp, daglig leder i Fønix Miljø.
FOTO: MEDLIEN REKLAME AS
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fra døde mennesker

Alt fra spiker fra kista, tenner med gullkrone til gamle proteser gjenvinnes. – Vi henter mest kunstige hofter. Det henger nok mye sammen med at det er blant operasjonene
det gjøres mest av i dag, sier Matre.

– De får ikke tilbud om det. Rent rettslig, så
er det ingen som eier disse, ellers kunne vi
ikke gjort det på den måten.

Hva blir til hva?
Metall som titan, gull og sølv er eksempler
på det som blir sendt fra krematoriene til
Holmestrand.
Der blir alt av metall sortert og sendt til
blant annet firmaet KA Rasmussen på
Hamar som gjør gammelt om til nytt.
– Når vi får inn metallene, blir de først
raffinert. Vi skiller ut edle og uedle metaller. Edelt metall som gull, blir raffinert
og omgjort til nytt gull som kan brukes på
nytt, sier salgssjef Reidun Sørli Haugseth.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2019

Hun forteller at gamle gullfyllinger kan bli
til nye.
– Fra kroppen gjenvinner vi gullet som
kommer fra tenner. Ei gullkrone inneholder gull, platina, palladium og noe sølv.
Av dette lager vi tanngull som selges til
tannteknikere som kan lage nye gullkroner,
sier hun.

Mange hofteproteser
Det er ikke bare edelt metall, som gull fra
tenner, som gjenvinnes. Gamle proteser
er noe av det Matre ser mest av når han
henter metall fra krematoriene.
– Vi henter mest kunstige hofter. Det
henger nok mye sammen med at det er

blant operasjonene det gjøres mest av i
dag. Disse sender jeg til lokale gjenvinningsstasjoner som tar seg av prosessen
videre, sier han.
Brunæs gjenvinningsstasjon i Sande er
en av dem som tar imot gamle hofteproteser. Protesene blir eksportert videre til
smelting for å gå til samme formål som
tidligere.
Daglig leder for Fønix Miljø i Holmestrand
synes jobben er givende.
– Dette er metaller og verdier som det er
knapphet av i verden. Det er veldig fint
hvis vi kan bruke så mye som mulig om
igjen, sier Matre.
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Landsmøtet Virke
Gravferd 2019
Det ligger alltid forventing
i luften når det nærmer seg
landsmøte i gravferdsbransjen! I år var 316 deltakere
samlet i Østfold, og allerede
onsdag begynte de første
utstillerne å ankomme
Sarpsborg.
Lokal arrangementskomite hadde jobbet
lenge med å legge rammene for et godt
arrangement, og areal til utstilling og
konferanse fungerte meget bra! Det var 44
utstillere som fylte opp hele utstillingshallen, og det ble satt av god tid til å besøke
alle de forskjellige leverandørene. Årets
hovedsponsor var Adstate.
Vi har i de senere år åpnet for at leverandører kan invitere til seminarer på torsdag
ettermiddag, og det var godt besøkte
seminarer hos de fire som hadde lagt opp
til dette.
Utover ettermiddagen på torsdag ankom
også BFN/MC-gjengen hotellet. De hadde
samlet troppene på Elverum dagen i forveien og 17 ekvipasjer kom i samlet tropp
inn på tunet, imponerende skue!
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Den offisielle åpningen av landsmøtet
fredag morgen ble høytidelig foretatt av
ordfører Sindre Martinsen-Evje og styreleder Jan Willy Løken. Her fikk vi også første
møte med Trygve Skaug, som skulle være
«den røde tråden» gjennom hele helgen.
Det ble en flott start på dagen!
Årsmøtet vedtok ny revidert standard for
god gravferdsskikk og reviderte vedtekter
som inkluderte nye sanksjonsregler. Etter
en grundig behandling med høringsrunder
i alle lokalavdelinger har vi nå fått samlet
alle våre retningslinjer i ett dokument som
skal være mal for bransjens utøvelse av
gravferdsyrket.
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Det ble også valgt nytt styre for de
neste to år, og valgkomiteens forslag ble
presentert og stemt over uten ytterligere
benkeforslag. Jan Willy Løken ble gjenvalgt
som styreleder, og nye styremedlemmer
ble Kristin Lian og Tore Huuse Øwre. Nytt
varamedlem ble Frode Mikkelsen. Stor
takk til Tom Sletsjøe og Andreas Rustad
Hansen som gikk ut av styret etter flere
års innsats.

Noe av det mange var spente på var resultatene fra Omdømmeundersøkelsen som
vi hadde gjort i samarbeid med Respons
Analyse. Etter flere kritiske oppslag i media
i starten på året ønsket Virke Gravferd å
undersøke hva «menigmann» egentlig mener om bransjen. To av hovedfunnene er at
84% av de som har vært i kontakt med et
begravelsesbyrå var godt fornøyd/svært
godt fornøyd! Og 72% opplevde ikke at de
ble presset til å kjøpe dyrere løsninger enn
de selv ville ha! Vi fikk også spennende
svar på hva våre fremtidige kunder tenker
om gravferd og alle valgene knyttet til
seremoni og gravsted. Hele presentasjonen er tilgjengelig på Virke Gravferd sine
hjemmesider.
Et landsmøte består av faglig og sosialt
program. Fredag ettermiddag var det
planlagt stort opplegg på Fredriksten
festning i Halden. Bare en halv time før
avgang regnet det kraftig, men innen vi
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ankom festningen var regnet borte, skyene
også, og resten av kvelden kunne vi glede
oss over nydelig sommervær! Det var
grilling, spennende foredrag om historien
om festningen og det hele ble avsluttet
med lysshow inne i gården på festningen.
Og gjennom det hele var Trygve med og
skapte magiske øyeblikk!
Å få alle deltakerne opp til første post på
lørdag er noen ganger en utfordring! Denne
gang stod det kø for å komme tidsnok inn
i salen for å oppleve Else Kåss Furuseth!
Hun formidlet et alvorlig tema om selvmord opplevd i egen familie med humor,
varme og ydmykt alvor. Vi satt i salen og
lo og gråt om hverandre. Takk, Else for
besøket til gravferdsbransjen denne lørdag
morgen!
Lørdag formiddag var satt av til en
panelsamtale om gravferdskonsulentens
jobb, «Derfor er din jobb viktig!» Med

utgangspunkt i svarene fra omdømmeundersøkelsen og med svært kompetente
paneldeltakere fikk vi en fin dialog om yrket og om alle de krevende sidene som en
gravferdskonsulent opplever i møte med
etterlatte. Åse Kringlebotn, forfatter og pårørende innledet med sin historie i samtale
med Jan Willy, og dannet grunnlaget for
videre samtale med Lars Ursin, forsker og
foreleser i etikk, Hege Sandanger, sykepleier for sørgende på A-Hus, og vår egen
Anne Marie Brenne, gravferdskonsulent.
Det ble rom for refleksjon og ettertanke,
og Trygve Skaug avsluttet det hele med
å dele et dikt han hadde skrevet tidlig
samme morgen; «Hei, hva kan jeg hjelpe
deg med?» En hyldest til gravferdskonsulentene og den jobben de gjør hver eneste
dag! (Diktet er gjengitt her i denne utgaven
av Gravferdsnytt.)
Det faglige programmet ble avsluttet med
at Morten Krogvold som har inngått et
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samarbeid med Adstate holdt foredraget
«Dødens tilstedeværelse gir livet mening».
Gjennom dypdykk i historien brukte han
sin kunnskap i ord og bilder, og holdt et
engasjerende innlegg!
Festmiddagen på lørdag kveld ble en
verdig avslutning på et svært vellykket
landsmøte. Her var våre æresmedlemmer
tilstede, i tillegg til flere utenlandske
gjester. Spesielt må nevnes underholdningsinnslaget med Østfold Gravsanger
Forening (sangerne som til daglig bistår
med solistinnslag i gravferder i regionen),
og som i tillegg til å fremføre mange kjente
og kjære musikalske perler fra forskjellige
musikaler, også hadde laget et festlig
innslag med mange kjente solistinnslag fra
gravferder (med litt reviderte tekster) og
akkompagnert av en organist som alltid lå
en takt bakpå, helt strålende!
På festen ble også lokal arrangementskomite behørig takket, Torild, Gro og Marianne som utgjør styret i Virke Gravferd
Østfold. De har hatt full kontroll hele veien,
godt assistert av medhjelpere fra byråene
i regionen!
En stor takk også til alle utstillerne som
bidro til at arrangementet ble så vellykket.
Vi takker for et flott landsmøte, og har allerede notert datoen for neste års landsmøte
i Trondheim 4.-7.juni 2020!
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Hei hva kan jeg hjelpe deg med?
(Dikt av Trygve Skaug til Virke Gravferds Landsmøte 2019)

jo hei du jeg skulle bare hatt en sånn person som

og som vet hvordan man polerer en bil

skal vi se

ja du kan si en sånn diakon-sjelesørger-organisator-praktiker-øko-

som kan alt

nomisk-diplomataktig-alt-mulig-person som er god å klemme på i

som lapper deg sammen når du ryker, liksom

tillegg

som tåler en trøkk uten å gå i gulvet

altså da mener jeg sånn klemme-hulkegråte-la-hele-innsida-ren-

som kan administrere alle de løse trådene i livet mitt akkurat når

ne-ut-på-skulderen-til-noen-klem

(og det er ganske mange)

og som tåler åtte sånne om dagen, minst

som kan høre hele hjertet mitt ut, om du skjønner

og som tåler at vi kanskje ikke har så mye kontakt når jeg ikke

som kan være språket mitt når jeg ikke vet hva jeg skal si

trenger’n mer, liksom

som kan si ifra til tanta mi

som ikke gjør for mye utav seg eller eventuelt gjør det om det

for vi

trengs

har ikke god kjemi

og som skjønner alt det der helt av seg selv

som kan svare på alle de spørsmålene jeg har inni huet mitt

ja og så må den kunne ta vare på alt det skjøreste jeg eier

akkurat nå

sorgen min og sånne ting

som er skikkelig punktlig og ryddig og trygg

og ha sånn sveis som tåler at det regner, om du skjønner

som kan ordne med noen til å spille noe fint også

jeg kommer kanskje på mer seinere så vedkommende må kunne

som ikke har dårlig tid (og som ser ut til å ikke ha klokke)

løse det der og da

men som er det mest tålmodige mennesket i hele verden, om du

har du en sånn som kan alt det der, bare?

skjønner
som støtter som gravstøtter og støtte-støtter sjøl om alt brenner

øh.. jeg tror jeg har akkurat en sånn som du er på jakt etter

og ho egentlig skulle vært

den er til vedlikehold i sarpsborg akkurat nå

skikkelig stressa og vært et annet sted og bare tusen ting på en

men du veit

gang

det er en hel gjeng av døm

og bare strekker ut en hånd til selv om begge henda egentlig er

det er bare å ringe

fulle med ganske heavy greier

så kommer de springende med en gang

ja en sånn som alltid tar en runde til

alle de der er sånne som kommer springende med en gang
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Musikkforslag ved avferd og digitale noter

Begravelsesbransjens
svar på «Spotify»

Digitale noter som lett kan transponeres, dvs. bytte
toneart.

Musikkprodusent Reidar Ydse i arbeid med musikk og
digitale noter.

Begravelsesbransjens svar på «Spotify» med spillelister.

Å bli pårørende er en stor belastning. I løpet av kort tid må mye avklares og mange
valg må tas. Et av disse valgene er musikk.
Reidar Ydse som selv var pårørende,
idéhaver og produsent av «Musikkforslag
ved gravferd» forteller at musikkeksemplene nå også er tilgjengelig som digitale
transponerbare noter.

«Spotify layout»

Kirke. En av sangerne er Merethe Trøan
(kjent fra flere Grand Prix deltakelser). All
musikken som er på «musikkspilleren» er
spesialarrangert og spilt inn på nytt. Det
betyr i praksis at det pårørende hører, er
det som blir brukt i begravelsen. Derfor
mener Ydse at spillelister fra ”Youtube
og «Spotify» i en del tilfeller gir et galt
inntrykk, og noen pårørende kan kanskje
bli skuffet under fremføring, når de ikke
føler at orgel og solist klarer å fylle den
innspillingen de har hørt på nett.

Digitale noter
Helt fra «Musikkforslag ved gravferd» ble
lansert i 2000 med 2 CD-plater og tilhørende notehefte, har produktet vært flittig
brukt, forteller Ydse. Og som pårørende
selv, syntes han at produktet fungerer godt
både som et bindeledd mellom pårørende,
byrå og musikere. Alle sparer tid! Nå er
både CD-plater og notebok erstattet og
tilgjengelig på nett.
Nesten alle notene er tilgjengelig på
nettsiden til Cantando Musikkforlag og kan
abonneres på, forteller Ydse med stor entusiasme. Det nye er at notene kan transponeres. Det betyr at man kan endre toneart.
Fordelen er at musikken lett kan tilpasses
«toneleie» til sanger. Det er både spennende og morsomt å bruke teknologien på
en slik måte. Det gjør jobben til musikere
mye lettere, sier Reidar Ydse.
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Ydse forteller videre at han har hentet mye
inspirasjon på hvordan man bygger opp en
musikkspiller på nett. I den nye løsningen
forteller han om hvordan man lett kan
velge spillelister mellom alfabetisk, instrumental, klassisk til salmer og ikke religiøs.
Den siste kategorien er for øvrig også laget
i samarbeid med Humanetisk Forbund,
som har godkjent spillelisten.

Samarbeid med TONO
Ydse forteller videre om samarbeidet
hans selskap Grafikk og Musikk AS har
med TONO. Det er viktig at det blir betalt
vederlag for bruk av musikk på nett. Det
sørger den nye løsningen for, slik at alle
som bruker ”Musikkforslag ved gravferd”
skal kunne vite at musikken er tilgjengelig
for lovlig lytting, uten innblanding av
generende reklame.

Nye melodier
Under landsmøtet i Oslo i fjor presenterte
Ydse 44 «nye» spesialarrangerte melodier
til «Volum 2». Det var jammen på tide med
noe nytt humrer Ydse, som videre forteller
at alle innspillingene er gjort i samarbeid
med Gravferdsbyråene i Brumunddal og
med hjelp av dyktige musikere og arrangører fra lokaldistriktet, innspilt i Veldre

Musikken er kun eksempler som kan
brukes til lytting. Pårørende, byrå og
musikere sparer derfor tid. I tillegg er vårt
håp at lytteeksemplene skal øke variasjon
og mangfold, samt bruk av «live» musikk i
seremonien.
Kanskje kan denne nettbaserte utgaven
og tilhørende digitale noter spre litt mer
viten om hva som kan være godkjente
alternativer sier Reidar Ydse, som mer enn
gjerne ønsker en hyggelig musikkprat på
telefonen.

Kontakt
Reidar Ydse
reidar@grafikkogmusikk.no
Telefon: 918 69 801
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Standard for god gravferdsskikk
Vedtatt på årsmøte i Virke Gravferd 24. mai 2019.
Standard for god gravferdsskikk er et dokument som beskriver hva bransjen selv mener er
god drift av et begravelsesbyrå og hvordan gravferdstjenester bør tilbys til de etterlatte.
Standard for god gravferdsskikk vedtatt 24. mai 2019 erstatter tidligere utarbeidet
«Standard for god gravferdsskikk», «Kriterier for medlemskap i Virke», «Retningslinjer for
markedsføring» og «Retningslinjer for bruk av begravelsesbil».

§ 1 Yrkesetiske regler for European Federation of Funeral Services (EFFS)

Et begravelsesbyrå er forpliktet til å overholde de yrkesetiske reglene som til enhver tid
gjelder for European Federation of Funeral Services (EFFS).

§ 2 Hvem standarden gjelder for

Standard for god gravferdsskikk er tuftet på EFFS sin standard og norsk lovverk, og gjelder
for alle begravelsesbyråer med medlemskap i Virke gravferd.

§ 3 Formålet med Standard for god gravferdsskikk er
•
•
•
•
•
•
•

å sikre at etterlattes ønsker og behov ivaretas
å legge til rette for etterlattes sorgprosesser
å forankre gjennomføring av gravferder i tradisjoner og legge til rette for variasjoner
å sikre at den døde tas hånd om med verdighet og respekt fra dødssted til gravplass
å legge til rette for at gravferden skjer med respekt for avdødes religion eller livssyn
å sikre at begravelsesbyråene opprettholder høy faglig standard
å sikre at begravelsesbyråene har en redelig og etterrettelig forretningsdrift og høy etisk
standard

§ 4 Kompetanse

Alle som arbeider i et begravelsesbyrå skal ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre
arbeidsoppgavene sine. Dette sikres gjennom opplæring i tråd med Virke gravferds krav til
opplæring.
• Kravene til kvalifisert opplæring er minimum 50 timer for ansatte og 100 timer for
daglige ledere. Opplæringen gis gjennom Virkes nett- og fagkurs eller tilsvarende.
• Daglig eller faglig leder må gjennomføre Virkes nettkurs og fagkurs trinn 1 innen to år
etter innvilget medlemskap.

§ 5 Tilgjengelighet

Et begravelsesbyrå skal sikre at de etterlatte kan få kontakt og nødvendig bistand hele
døgnet alle dager i året.
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§ 6 Markedsføring

Formålet med paragrafen er:
• å gi tydelige retningslinjer slik at markedsføringen ikke oppleves påtrengende og
støtende
• at etterlatte skal få sannferdig informasjon om begravelsesbyrået
• å sikre at etterlatte står fritt i sitt valg av begravelsesbyrå
§ 6.1 Generelt
Et begravelsesbyrå skal markedsføre sine varer og tjenester på en verdig måte og vektlegge
allmenne etikk- og moraloppfatninger.
• Et begravelsesbyrå skal kunne yte bistand innen rimelig responstid i de områder de
markedsfører seg.
• Markedsføringen skal opplyse om begrensninger i tilgjengelighet dersom kontoret er
ubemannet.
• Markedsføringen skal opplyse om eventuelle rutinemessig kjøp av tjenester fra andre
begravelsesbyråer/aktører til gjennomføring av gravferdsoppdraget.
• I markedsføring på nett skal ikke konkurrenters egennavn (merkevare) benyttes som
søkeord. Geografiske navn og fellesnavn brukt hver for seg regnes ikke her som
egennavn.
• Begravelsesbyråer med medlemskap i Virke Gravferd skal ha oppdatert hjemmeside med
prisinformasjon i tråd med prisopplysningsforskriften (se § 7).
• Gravferdskonsulenter/eiere som har tilleggsarbeid i beslektede yrker skal informere sine
arbeidsgivere om sin dobbeltrolle.
• Begravelsesbyrået skal ha retningslinjer for å hindre rolleblanding og sikre etterlattes frie
valg av begravelsesbyrå.
§ 6.2 I forhold til etterlatte
Begravelsesbyrået må ikke under noen omstendigheter direkte oppsøke eller kontakte de
etterlatte for å få tildelt oppdrag.
§ 6.3 I forhold til institusjoner
Begravelsesbyrået skal ikke påvirke ansatte på institusjoner for å skaffe seg
gravferdsoppdrag.
• Ved distribusjon av brosjyrer til institusjoner for utdeling til etterlatte, skal
begravelsesbyråene i et område tilstrebe et samarbeid om fellesbrosjyre.
• I kontakt med institusjoner har begravelsesbyrået et særlig ansvar for å informere om
etterlattes frie valg av begravelsesbyrå.
• I kontakt med institusjoner kan begravelsesbyrået vise til Virke Gravferd sin mal for
rutiner ved dødsfall på institusjon.
§ 6.4 Ved transportoppdrag for politi, sykehus, institusjoner m.m.
Når begravelsesbyrået utfører transportoppdrag for tredjepart, som politi og sykehus, skal
det ikke foreta seg noe som tar sikte på å skaffe seg gravferdsoppdraget.
• Ved slike oppdrag anvendes transportbåre og ikke kiste hvis ikke annet er avtalt.
• Så langt som mulig skal kontakten med etterlatte overlates til den som rekvirerte
hentingen.
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•

I tilfeller der begravelsesbyrået kommer i kontakt med etterlatte, skal byrået informere
etterlatte om at de står fritt i valget av begravelsesbyrå til gravferdsoppdraget.

§ 7 Prisopplysning
•
•

Begravelsesbyrået skal ved bestilling gi et skriftlig prisoverslag og be om bekreftelse på
dette.
Begravelsesbyrået skal ha prisinformasjon i tråd med prisopplysningsforskriften på sine
hjemmesider.

§ 8 Informasjonsplikt

Et begravelsesbyrå skal sikre etterlattes valgfrihet gjennom å informere om:
• relevante varer og tjenester.
• ulike måter å gjennomføre gravferden på.
• kostnader i tråd med prisopplysningsforskriften.

§ 9 Stell av døde

Formålet med paragrafen er:
• at den dødes identitet er riktig.
• at døde sikres verdig stell før gravferd.
• at det legges til rette for syning av døde.
§ 9.1 Merking av døde
• Den døde skal merkes på dødsstedet med navn, personnummer og dødsdato. Kisten skal
merkes med avdødes navn, personnummer og dødsdato, samt hvem som er avsender og
mottaker av kisten (begravelsesbyrå).
• Dersom avdødes identitet ikke er kjent på hentetidspunktet, er byrået ansvarlig for
merking som beskrevet i offentlig regelverk.
§ 9.2 Stell av døde
Den døde skal stelles som beskrevet i mal for dødsfall på institusjoner.
• Når den døde stelles av helsepersonell sluttfører begravelsesbyrået det stellet som
gjenstår.
• Når den døde er ille tilredt legger begravelsesbyrået til rette for å sikre et verdig stell
uavhengig av utgangspunkt.
• Begravelsesbyrået legger til rette for nødvendig fjerning av implantater før kremasjon, og
balsamering når dette kreves ved forsendelser til utlandet eller er et ønske fra etterlatte.

§ 10 Transport av døde

Formålet med paragrafen er:
• å sikre verdig transport av døde fra dødssted til gravplass.
• å klargjøre hvordan et registrert begravelseskjøretøy skal brukes.
• å sikre at at transport av døde skjer med den respekt og verdighet allmennheten
forventer.
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§ 10.1 Spesielt om registrert begravelseskjøretøy
Et registrert begravelseskjøretøy er godkjent som begravelseskjøretøy etter forskrift om
engangsavgift på motorvogner og fritatt for engangsavgift.
• Kjøretøyet har alltid fastmontert lysanordning på taket med tros- eller livssynssymbol.
Symbolbruk kan utelates ved gravferd.
• Kjøretøyet skal kun brukes til transport av døde og det som naturlig følger av
gravferdsoppdraget.
• Ved seremoniell kjøring skal kjøretøyet normalt transportere kun én avdød om gangen.
§ 10.2 Generelt om innredning av kjøretøy som transporterer døde
Alle kjøretøy som brukes til transport av døde skal ha separat båre/kisterom, som er:
• tydelig adskilt fra førersetet.
• utstyrt slik at båren/kisten ikke beveger seg under transport.
• utstyrt slik at det er enkelt å føre båren/kisten ut og inn av kjøretøyet.
• utstyrt med en overflate som er lett å rengjøre og desinfisere.
§ 10.3 Generelt om bruk av kjøretøy som transporterer døde
Transport av døde skal skje ved passiv kjøring ute i trafikken.
• Sjåføren skal være kledd i tråd med transportoppdragets seremonielle karakter og
publikums forventninger.
• Kjøretøyet skal ha høy standard for renhold og vedlikehold.
• Transport av døde skal så langt det er mulig skje uten unødvendig stans.
• Dersom stans er nødvendig parkeres kjøretøyet med respekt for publikum.
• Ved lengre opphold skjermes kisten i lukket bårerom eller med transporttrekk.
• Begravelsesbyråer skal være åpne om transportmåter og prising av transporttjenester.
§ 10.4 Annen transport av døde
Annen transport med båt, tog og fly skjer i tråd med gjeldende regelverk på området.
• Ved levering før og henting etter transport med båt, tog eller fly oppbevares kisten
skjermet for innsyn og beskyttes om nødvendig med transportplate og transporttrekk.

§ 11 Administrative rutiner og klagebehandling

Begravelsesbyrået skal ha rutiner som sikrer at alle bestillinger og avtaler knyttet til
gravferdsoppdraget gjennomføres i tråd med bestillingen.
• Rutinebeskrivelsen skal gjøre det mulig å oppdage avvik og forbedre rutinene.
• Begravelsesbyrået skal ha skriftlige rutiner for klagebehandling og henvise til
Forbrukerrådet ved uenighet.

§ 12 Behandling av personopplysninger

Begravelsesbyrået skal ha skriftlige rutiner som sikrer behandling av personopplysninger i
tråd med personopplysningsloven.
• Begravelsesbyrået skal ha en skriftlig personvernerklæring tilgjengelig for publikum og
kunder.
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§ 13 Taushetsplikt

Taushetsplikten skal ivareta den avdøde og de etterlatte.
• Omtale av avdøde, etterlatte og alle forhold vedrørende disse begrenses til det absolutt
nødvendige.
• Taushetsplikten gjelder også etter ansattes arbeidsforhold er avsluttet.
• Begravelsesbyrået og deres ansatte skal ikke publisere noe på sosiale eller andre medier
som på noen måte kan kobles opp til en bestemt avdød eller etterlatte uten tillatelse.
• Streaming og annen mediebruk skal være skriftlig forhåndsgodkjent av alle involverte
aktører, og foregå innenfor rammene av gjeldende lovverk.
• Denne standardens bestemmelser om taushetsplikt skal være nedfelt i arbeidsavtalen
eller andre skriftlige retningslinjer.

§ 14 Lokaler/fremtreden
•
•

Begravelsesbyråets lokaler skal være skiltet, egnet og utformet slik at de ivaretar
samtalens private karakter.
Begravelsesbyråets personell skal være kledt i henhold til oppdragets karakter.

§ 15 Miljø

Begravelsesbyrået skal kontinuerlig drive sin virksomhet etter nasjonale og lokale miljøkrav.
• Som medlem i Virke gravferd er begravelsesbyrået forpliktet til å kontinuerlig utvikle en
miljøvennlig driftsform og stille krav til sine underleverandører om det samme.

§ 16 Lojalitet

Medlemmer og deres ansatte skal opptre på en måte som fremmer bransjens omdømme.
• Uenighet om etterlevelse av standarden løses fortrinnsvis ved direkte kontakt mellom de
involverte begravelsesbyråene.
• Dersom dette ikke fører frem, brukes Virke gravferds formelle kanaler.
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Olav Solberg 1964–2018

The man! the myth!
the legend!
Det var det vi kalte han.
Olav Solbergs toppturfilmer
og -bilder har vært en inspirasjon for mange. I minneordet på hjemmesida til Fri
Flyt omtales han som «en av
Nord-Norges mest glødende
ski- og toppturentusiaster».
SKREVET AV: ANDREAS RUSTAD HANSEN, NATHANIELSEN BEGRAVELSESBYRÅ HARSTAD
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Mange fulgte med på ham og han var
et forbilde i Fri Flyt- og toppturmiljøet
i Harstad. Allerede som barn likte Olav
utfordringer. Ski, snowboard, paragliding,
speedskiing for å nevne noe. Han elsket
følelsen av å utfordre seg, bryte grenser og
oppnå nye mål.
Selv ble jeg kjent med Olav ved en tilfeldighet. På en kafe i Harstad kom vi i snakk
om idrett. jeg hadde nettopp vært omtalt
i lokalavisen i forbindelse med en boksekamp jeg hadde vunnet. Olav var nysgjerrig. Han likte en sport som satte store krav
til psyken og evnen til å kontrollere frykt.
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Olavs bisettelse i Harstad kirke ble en verdig å god avskjed.

Det hele endte med at jeg ble invitert på
fjelltur – eller rettere sagt tindebestigning.

han ønsket det selv, sa han med fullt alvor
i stemmen.

Fjellet Nona ruver majestetisk blant
tindene på Grytøy utenfor Harstad og er en
ettertraktet tur å krysse av i toppturboka.
Jeg kunne ikke takke nei.

Nå ble jeg nysgjerrig. Hvem var denne
fyren som jeg plutselig satt på en stupbratt
tinde sammen med? Han som fortalte at
han ønsket å bli spredt ut fra et stupbratt
fjell.

Det ble en helt spesiell opplevelse.
Jeg oppdaget tidlig at Olav var noe helt
for seg selv. Han tilnærmet seg turen på
en måte som fikk det til å føles som en
ekspedisjon. Han gikk utenfor de merkede
stiene og ønsket utfordringer hele veien
opp. På toppen inntok vi litt mat og drikke
og jeg forsøkte å dra i gang praten for å
bli bedre kjent med Olav, men oppdaget
at han ikke følte for å dele så mye. Han
var rolig, autoritær, tøff og rakrygget men
samtidig stille og dyp.
Selv hadde jeg nettopp begynt å jobbe hos
Nathanielsen og Olav hadde et spørsmål: Han ville vite om det var mulig å få
askespredning fra for eksempel et fjell som
Nona? Hvis det var gikk an, var det slik
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Turen ga uansett mersmak og det ble
starten på omtrent 20 tindebestigninger
sammen. Flere av turene ble overnattingsturer i telt over flere dager.
Vi kunne gå på kafe, vi var på noen
byturer sammen, men Olav ble bare en
ekspedisjonsvenn. Det var noe vi begge
aksepterte. At det var vår relasjon. Jeg
kom aldri helt inn på Olav. De gangene
jeg dro praten litt for mye i retning privat
avbrøt han meg. – Vi har snakket nok nå,
sa han bestemt.
Vi kunne gå milevis i stillhet, men vi hadde
det likevel helt fantastisk på tur sammen.
Jeg trivdes i mystikken og alt det ubesvarte med Olav.

I 2009 ble jeg pappa til min første datter
og da endret mye seg. Jeg prioriterte
familielivet og merket tydelig at de mest
krevende turene ble mye mer enn hva jeg
var villig til å risikere.
Olav likte det dårlig. Vi viste begge to at
vår relasjon var borte i det turene opphørte. Og sånn ble det også. Vi snakket knapt
sammen i ettertid.
I mars 2018 var jeg på tur til et skirenn i
Lofoten. Anne, som er Olavs søster, ringte
meg. Hun hadde en trist beskjed: Olav var
død.
Jeg tenkte umiddelbart at Olav ikke hadde
dødd på tur. Denne tida kjørte han oftest
ned et eller annet fjell på ski når det var
helg og gode forhold. Olav var erfaren og
trygg på fjellet.
Nei, han hadde ikke forulykket men fått et
hjerteinfarkt på turen hjem. Han parkerte
bilen, ringte etter ambulansen og døde
kort tid etter i bilen. Han hadde satt sine
siste spor i Grytlandsfjellet på tur ned fra
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Her er vi samlet på vei opp mot Nona 1012 m.
Olavs søster Anne bærer urna.
Det å oppleve nærhet til seg selv, avdøde og
naturen i en avskjedsstund er noe helt spesielt!
Det gir tid og rom til å reflektere over liv og skapelse i et unikt perspektiv! Rett å slett en mektig
opplevelse!
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Dette var Olavs paradis. Jeg kastet aska ut og den
la seg som en sky svevende der ute i svimlende
høyde. Det ble plutselig helt stille før et lite vinddrag kom og plutselig dro Olav avsted.

Ingen tvil om at det var riktig med askespredning.
Det bekrefter bank id identifiseringen når jeg sendte
søknaden til Fylkesmannen i Troms.
Vi ble helt målløse.

avsluttet med å takke Olav før vi overga
han til fjellets stillhet og mystikk.
Jeg stilte meg helt på øverste tind. Med
mange hundre meter stup under meg kunne jeg kjenne spenninga og lukte frykten.
Det var Olav sitt paradis. Jeg kastet aska ut
og den la seg som en sky svevende der ute
i svimlende høyde. Det ble plutselig helt
stille før et lite vinddrag kom og plutselig
dro Olav avsted.

nettopp fjellet Nona som vi dro på tur til
19 år tidligere.
Olav hadde ingen barn. Det var hans
søsken som tok hånd om gravferden og
vi hadde en god dialog. Det var viktig at
gravferden skulle gjøres personlig og i
Olavs ånd. De ønsket innspill fra meg om
hva jeg tenkte ville være riktig for Olav. Da
måtte jeg jo fortelle hva Olav hadde sagt
for 19 år siden.
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og satte målet mot Nona for å fullføre
Olavs ønske og ta et siste farvel. Vi var
samlet familie, venner, toppturbekjente
samt jeg og Alv Johan fra begravelsesbyrået.
Alt nøye planlagt i samråd med familien. Vi
var noen få som delte på å bære urna til
toppen. Søster Anne med sine to døtre gikk
hver sine tankefulle etapper.

Toppturmiljøet i distriktet engasjerte seg
tidlig og stilte mannsterk i kirka. Det var
sterkt å se dem stå med ski løftet over
kista og bærerne ved utgang. En flott måte
å hedre en topptur legende i Harstad på.

Selv fikk jeg æren av å ta Olav opp den
aller siste klyvingen mot toppen. Jeg gikk
med urna foran meg og sørget for at Olav
kom først til topps. Som alltid når han gikk
på fjellturer. På toppen ble det først litt
mat og drikke før selve askespredningen.

26. august i nydelig vær dro vi til Grytøya

Jeg holdt noen korte minneord hvor vi

Olav vil bli husket for gode replikker og
artige påfunn. Det var litt galskap med
Olav, men på en god måte. Det var uansett
trygt å gå på tur med Olav, han var til å
stole på. Samtidig var han en motivator
som hjalp folk rundt seg til å tøye grenser
og nå nye mål. Enten det var mennesker
som slet psykisk i sine liv eller det var en
sliten turkamerat, kanskje med redsel eller
angst.
«Dette klarer du», pleide han å si, «jeg har
toppgaranti.»
Vi lyser fred over Olav sitt gode minne.
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På en medarbeidersamling på Støtvik Hotell ble Svein
Ringsby takket av etter mange år i byrået. Svein jobbet i TS
Jacobsen & Fonus fra 1998. Vi var mange kollegaer da Svein
tok «ordet». Han hadde også et behov for å takke. Dette var
så flott at det tåler å deles med flere
Kollegahilsen fra Svein Ringsby:

Tanker på Støvik Hotell
– Larkollen 3. mars 2019
En stille kveldstime på hotellet står det klart:
Etter 20 år er det over – snart er det slutt – ganske snart!
Men hva er over? ...og for hvem er det slutt?
Jo, for meg! En godt voksen mann, men også en gutt!
Om ca. 4 uker går jeg ut av Fonus-døra for siste gang,
og akkurat nå – når vi går i kompaniskap med Wang!
Den ringe start var i Asker 1. oktober 98, og jeg forstod etter
hvert at jobben var fin, dette var noe jeg måtte! Det ble nedlegg,
overføringer, seremoni – nesten fra første dag, og jeg var mer og
mer sikker – dette var utvilsomt mitt «fag»!
Når vi møter mennesker med sorg, med fortvilelse, tårer, smerte,
da er det godt å hjelpe til, men hjelpen må komme fra hjertet!
Som tiden går – eller den kommer – og år, de legges til år,
og erfaringen øker med årene, da mer og mer man forstår
at her gjelder ikke løsninger lette, de minste ting så mye betød,
og vissheten om dette forsterkes – i jobben som omhandler liv og
død!
Nå er tiden min i Fonus snart til ende, og en spennende fusjon er i
gang. Jeg tror på en vellykket kobling mellom TS Jacobsen, Fonus
og Wang!! Jeg deltar ikke mye i dette, jeg er bare «innom» så vidt,
men dagene her har vært spennende, jeg opplever i alle fall litt!!
Kjære venner/kolleger – takk for samarbeidet, og lykke til i
dagene som kommer. Jobben er rik, oppgaver venter – om det
blir høst, vinter, vår eller sommer!

Takk for meg!
Jeg, Terje Pettersen, ønsker å takke for meg. I 10 år har jeg
vært så utrolig heldig å få være med på Landsmøtene for
begravelsesbyråene.
Sitter igjen med svært gode minner, gode ansatte i byråer
fra hele Norge som velvillig har delt sine kunnskaper med
meg i denne viktige og spesielle bransjen.
Jeg har møtt seriøs interesse for bårebilene jeg har solgt til
hele Norge, mange har bifalt Ssangyong Rodius og mange
har ikke samme inntrykk. Men slik skal det være, man har
forskjellige behov, smak og økonomi.
Mange har jeg knyttet ekstra god kontakt med og jeg kjenner allerede på savnet.
Landsmøtene har jeg alltid sett frem til med stor glede.
Verdier, humor, seriøsitet, glede, kunnskap, sorgarbeid, solidaritet, medfølelse og sympati, ( endog et snev av galgenhumor ), ja dette og mer til skal jeg bære med meg videre i
livet, innspill som er verdt mer enn noen ord.
Jeg har gått over i ny jobb i et annet firma fra 18. Mars
2019, etter nesten 11 år hos Autocenteret Fjeldstad AS i
Holmestrand.

Tusen takk til dere alle!
Med de beste hilsener fra Terje (Pettersen)

For meg blir det roligere dager, og på tampen vil jeg si det slik:
Som pensjonist har man mye man kan gjøre, men det handler aldri
om nedlegg av lik.

Tusen takk til enhver!
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Den nye E-klassen med 4Matic kan leveres som 5 dørs landau eller 3 dørs glassversjon.

Cadillac Escalade og Mercedes V-klasse med vår unike innredning, flott visuelt uttrykk og gode praktiske løsninger.

Tesla Model S. Verdens første elektrisk drevne begravelsesbil levert i Norge.

Også leverandør av: Volvo XC90,
Peugeot Traveller, VW Caddy
Maxi, Mercedes GLS og Cadillac
XTS som bårebil

25
år
1990-2015
Erfaring gir
trygghet
KARMØY BILSENTER AS • Postboks 133, 4295 Vedavågen

Ta kontakt for ytterligere informasjon og pristilbud:
Jan Erik Naley på tlf. 951 02 600 • janerik@naley.no
www.karmoybilsenter.no • www.begravelsesbil.no

TIL BEGRAVELSESBRANSJEN

Se komplett utvalg og detaljer

www.begravelsesmateriell.no
Nyhet, gunstig leasing av
utstyr og materiell
Sett sammen din egen utstyrspakke etter
ønske og behov, denne kan inneholde alt
fra bårer, vogner, pynte utstyr til kjølesystem alene eller i kombinasjoner.

+
+

=
Nytt utstyr uten likviditets behov, gunstig måneds beløp
fordelt utover valgt periode på 3 eller 5 år.

Stadig flere velger leasing av egnet utstyr til sin bedrift,
her er det mulig å sette sammen sin egen unike

utstyrspakke etter ønske og behov. En leasing avtale

binder ingen kapital og utgiftsføres direkte gjennom hele
perioden, den kan strekke seg over 3 eller 5 år
avhengig av budsjetterte midler.

Mange velger å ha egen pris på bruk av ny type

pynteutstyr i seremoni, dette gir mulighet for en ekstra
inntekts kilde og bidrar samtidig til nedbetaling av

Se hele utvalget på: www.begravelsesmateriell.no

utstyret.

Be om tilbud.

Kistekrakker på eikeplate, valgfri farge. Etui
for enkel transport og oppbevaring.

Generalforsamling i FIAT-IFTA
Generalforsamlingen i
FIAT-IFTA (The World
Organization of Funeral
Operatives) ble avholdt i
Birmingham 4.-6. juni. Her
samles bransjefolk fra hele
verden og er et meget godt
sted for nettverksbygging.
Virke Gravferd er medlem, i
tillegg er flere norske begravelsesbyråer individuelle
medlemmer.

En grunn til at møtet ble lagt til Birmingham var at det NAFD (bransjeorganisasjonen i England) arrangerte en utstilling, og
vi fikk anledning til å besøke utstillingen.
Vi fikk en bekreftelse på at Norge fortsatt
er konservativ med hensyn til varianter på
kister som tilbys våre kunder.
Presidenten Hiroshi KITAJIMA fra Japan
inviterte til neste års generalforsamling
i Yuokohama,22.-24- juni 2020. Det
blir også en jubileumsmarkering av at
FIAT-IFTA ble etablert i 1970, altså for 50
år siden.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker fikk vi
flere foredrag om gravferdstrender og representant fra FIAT-IFTA Funeral Heritage
Committee viste noe av arbeidet de har
gjort, en flott presentasjon fra China.
Det ble også lagt inn et byråbesøk til
Devall Family Funeral Home i Nuneaton,
og noen av oss ble ekstra imponert over
bilparken, fire begravelsesbiler og fire
limosiner, alle mørkeblå Jaguarer!

Møtekalender Virke Gravferd
2019
4.–6. sept

Danmark

Nordisk Forum 2019

Hillerød eller Fredensborg

11.–15. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs trinn I – høstkurset

Virke

16.–18. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs trinn II – høstkurset

Virke

18.–20. sept

Bodø

Virke Gravferd Nord-Norge – høstmøte

18.–20. oktober

Larkollen

Virke Gravferd Østfold – Oslo & omegn og Buskerud og Vestfold høstmøte

Støtvig hotell

21.–24. oktober

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs trinn III

Virke

25. oktober

Stavanger

Virke Gravferd SørVest høstmøte

Sola Strand Hotell

27.–30. oktober

Chicago

NFDA Convention & Exhibition 2019

15.–17. nov

Åndalsnes

Virke Gravferd Møre og Romsdal og Trøndelag – høstmøte

Grand Hotell Bellevue

20.–22. nov

Paris

Funèraire Pais 2019

Paris–Bourget

9.–13. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs trinn I – vårkurset

Virke

16.–18. mars

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs trinn II – vårkurset

Virke

4.–7. juni

Trondheim

Virke Gravferd Landsmøte 2020

Clarion Hotel og Congress

2020
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BESTILLING AV ID-KORT
ID-kort kan bestilles
hos Virke Gravferd ved å
sende en
e-post til gh@virke.no.
Kortet inneholder fargebilde
med hvit bakgrunn, navn på
begravelsesbyrå og på den
ansatte. Pris på ID-kort er kr
150,- (eks mva) Kortholder med
klips kr 25,- (eks mva). Kortholder
med snor kr 35,- (eks mva).

NETTBUTIKKEN
I nettbutikken, tilgjengelig fra vår nettside, finner du markedsmateriell, profilartikler og interne trykksaker til bruk i
hverdagen. Butikken administreres av LOS Digital, som står
for forsendelse og fakturering.

Slik får du tilgang:
Brukernavnet er byråets medlemsnummer i Virke Gravferd
og passordet er byråets e-postadresse. Hvis du ikke kjenner
medlemsnummeret eller e-postadressen som er registrert
kan du ta kontakt med Gunnar Hammersmark.

www.virke.no/gravferd

Minner er viktige,
til slutt er de alt
Vi har 75 års erfaring og et bredt
sortiment i alle prisklasser. Vi gir produktog salgsopplæring, profesjonell
oppfølging og leverer punktlig. Mulighet
for dataskisse før produksjon.
Det beste utgangspunktet
for gode løsninger.

HAHA
Fra Birmingham
I Birmingham holder man seg til
parkeringsreglene.
Nerlands Granitindustri AS, 6490 Eide • Telefon 71 29 62 33 • Telefax 71 29 66 27
E-post: nerland@varigminne.no • www.varigminne.no
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Virke Gravferd Fagkurs
Grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter. Invester i dine ansatte. Få bedre forståelse og utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen.
Kun for medlemmer i Virke Gravferd.

Trinn I – del I

Trinn II – del I

Sted:

Henrik Ibsens gate 90,Oslo

Sted:

Henrik Ibsens gate 90,Oslo

Tid:

9. september 2019 kl 10.00 -15.00

Tid:

16. september 2019 kl 10.00 -15.00

Pris:

9900,- pr del (for medlemmer av Virke)

Pris:

6900,- pr del (for medlemmer av Virke)

Kursinnhold

Kursinnhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Virke gravferds vedtekter, standard og regler
Trygdekunnskap for gravferdsbransjen
Kommunikasjon og kvalitet
Kundebehandling - Hvordan takle klager
Forståelse av kalkulasjon for begravelsesbyråer
Generelt om prisopplysning for gravferd
Etikk og retningslinjer på sosiale medier og web
Besøk til lokale begravelsesbyråer
Moderne byrådrift
Hvordan forebygge utbrenthet

Hvordan møte barns sorg?
Hvem har egentlig retten til å sørge for gravferd?
Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke
Skifte- og skifteretten – hvordan kan hverdagen forenkles/
forbedres?
• Arbeidstid - arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
• Medietrening

Målgruppe
Kurset er også for deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig
leder av et byrå.

Målgruppe
Kurset er også for deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig
leder av et byrå.

For å delta på Virke Gravferd Fagkurs må virksomheten din være
medlem i Virke.

For å delta på Virke Gravferd Fagkurs må virksomheten din være
medlem i Virke.

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I består av del I og del II. Del II blir
avholdt i mars året etter.

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I består av del I og del II. Del II blir
avholdt i mars året etter.

LES MER OG MELD DEG PÅ WWW.VIRKE.NO/GRAVFERD
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PRISER FRA
2.000–6.200 kr
Medlemmer får opptil
50% på alle kurs

Har du lyst å bli bedre i jobben din?
Eller er du litt redd for å bli utdatert?
Da må du aktivt søke ny kunnskap og få litt inspirasjon!

Velg mellom kurs som:

Virke har årlig

140 kurs
og mer enn 1400 deltakere
på kursene våre.

• Excel
• Lederkurs
• Styrekurs
• Arbeidsrett
• Lovpålagte kurs for verneombud
og øverste leder
• Nedbemanning

Våre kursholdere er dyktige og gir kursdeltakerne

• Google-kurs

mest mulig utbytte som kan brukes hverdagen.

• Innholdsmarkedsføring
• Forbrukerkjøpsloven

GÅ INN PÅ VIRKE.NO/KURS

FlexCoSeal

ALTERNATIVET TIL SINKKISTE
Trostrud-Freno AS tilbyr nå FlexCoSeal, den fleksible «metallbeholderen» «bodyseal». FlexCoSeal
er et kostnadseffektivt og tidsbesparende alternativ til sinkkister. Beholderen er et fleksibelt hermetisk forseglet system som kan brukes til internasjonal begravelsestransport.
OBS! Reguleringer kan avvike fra land til land og fra stat til stat i USA. Derfor er hver bruker av
FlexCoSeal® ansvarlig for å overholde lokale, nasjonale og internasjonale regler.

• FlexCoSeal forsegles ved hjelp av et varmejern
• Folien er en V-folie, som brettes ut og legges i kisten
• Den avdøde legges i folien, som brettes over den avdøde
• Varmejernet smelter og forsegler sidene
• Enkelt, raskt og vektbesparende

Ta kontakt for bestilling eller om du har spørsmål!
info@trostrudfreno.no eller tlf. 61 14 35 50

PRODUKTET OVERHOLDER REGELVERKET I IATA (AHM 333), STRASBOURG (26.X.1973) OG EU EN15017

RØYKEROMMET
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UTSØKTE NORSKE MINNESTENER
• Kvalitet
• Pålitelighet
• Dyktige fagfolk
• Moderne produksjon
• Hurtig levering
• Gode betingelser
• Stort utvalg av modeller

EKH.no

• Muligheter for
egen design

6490 EIDE • Tlf. 71 29 98 40 – Fax 71 29 98 41
E-post: post@stenindustri.no
www.stenindustri.no

WANG REPATRIATION TEAM

Wang begravelsesbyrå har i over 50 år bistått begravelsesbyråer,
privatpersoner, alarmsentraler og ambassader med hjemtransport,
både ved dødsfall i Norge og utenlands.
Med meget erfarne medarbeidere, egne avtaler med alarmsentraler i Skandinavia, Europa, Asia,
Afrika og USA, og tilgang til et internasjonalt nettverk av begravelsesbyråer, er vi alltid beredt til å hjelpe.
Å fremskaffe korrekte dokumenter ved forsendelse er essensielt og vi har stor kunnskap og oversikt over
hva som kreves til de forskjellige land.
Med vår lange erfaring og unike kompetanse ordner vi all nødvendig dokumentasjon raskt og effektivt.
Der det kreves oversettelse av dokumenter har vi avtaler med autoriserte oversettere.
Alle produkter som kreves ved forsendelser i inn- og til utland er av høy kvalitet og tilfredsstiller de krav
og behov mottakerland krever.
Det koster ingen ting å ringe oss for noen gode råd.
Vi gir, som alltid, gode kollegarabatter
og deler av vår kunnskap.
Et prisestimat kan vi gi på kort varsel.

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon!
repatriation@wbeg.no - telefon 23 16 83 30

K VA L I T E T

blir aldri umoderne

Kvalitetstenking sitter i veggene her hos oss på Trostrud-Freno. Det er nøyaktighet,
håndverkskunskap og ansvar hos våre medarbeidere som skaper merverdi i alt fra
materialvalg og innkjøp til produksjon, kundeservice og leveranser.
Trivelig arbeidsmiljø, ansvar for det ytre miljø og høykvalitetsprodukter til fornøyde
kunder har gjort foretaket, som startet i 1936 på Toten, til en ledende fullserviceleverandør til begravelsesbransjen.

TROSTRUD-FRENO AS
w w w. tro st r u d f re no.n o
in fo @tro st r u d f re no .n o
61 1 4 3 5 5 0

Et moderne og brukervennlig
program for begravelsesbyrå

Et moderne og brukervennlig
program for begravelsesbyrå

• Lett å bruke
• Alltid oppdatert
• Hvor som helst
Statistikkoversikt
Oversiktelig dagbok
Logistikkfunksjon
• Lett å bruke
Fakturering
fra programmet
• Alltiddirekte
oppdatert

• Hvor som helst

Lag sangprogrammene selv, eller få profesjonell hjelp av WBT
Kan brukes på alle digitale flater: PC, mac, smarttelefon, nettbrett etc.
Ved interesse, ta kontakt på: post@baldris.no eller 51 66 11 00

en
Navn Nad.vnes
00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell
Vestre gravlund, gamle
2016
Fredag 29. april

Hjertelig takk
Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse.
for all vennlig deltagelse.

Til minne

Hjertelig
takk
for all ven
nlig deltage

lse.

Navn Navnesen

en
Navn Nad.vnes
00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

f. 00 - 00 - 0000

kapell
Vestre gravlund, gamle
2016
Fredag 29. april

d. 00 - 00 - 0000

Vestre gravlund, gamle kapell
Fredag 29. april 2016

Til minne

Takk for all vennlig detagelse ved
Navn Navnersens bortgang
Familien

Wilhelm Berges Trykkeri AS
Adr.: Ole Deviks vei 30,
0666 Oslo

Est. 1932 - ditt trykkeri i flere generasjoner!

Tlf.:
Fax:
E-post:
Nett:

22 70 90 00
22 38 57 12
post@wbt.no
www.wbt.no

- Personlig service fra A - Å.
- Typografer og inhouse designere.
- Minnebøker, flere formater.
- Program i personalisert cover.
- Lag program og takkekort selv,
i vår portal.
- Vi utvikler unike motiver
i samarbeid med våre kunder.
- Send filer direkte til oss fra Baldris.

GRAVFERDSNYTT JUNI 2016
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MIDLERTIDIG
MIDLERTIDIG GRAVMERKERING
www.AskerProdukt.no
GRAVMARKERING
Vi leverer ventetegn, kors,
barnetegn, muslimsk tegn og
navneplater.

Asker Produkt:
Produkt:
• leverer
levererkors,
kors,ventetegn,
ventetegn,barnetegn
barnetegn
og muslimske
muslimske tegn
• har
har rask
rasklevering
leveringav
avnavneplater
navneplater
• legger
legger stor
storvekt
vektpå
pånært
nærtogoggodt
godtsamarbeid
samarbeid
• har
har en
enrekke
rekkestore
storelandsomfattende
landsomfattendekunder
kunder
• er
erkonkurransedyktig
konkurransedyktigpå
påpris,
pris,kvalitet
kvalitet
og punktlighet
punktlighet
• har
har topp
topp moderne
moderneproduksjonsutstyr
produksjonsutstyr
• vi tilbyr også navneplater til askeurner

Vi legger stor vekt på nært
og godt samarbeid og vi er
konkurransedyktig på pris,
kvalitet og punktlighet.
Vi bruker moderne
produksjonsutstyr og har mange
store landsomfattende kunder.

Ta kontakt for nærmere avtale.
Ta kontakt for nærmere avtale.

Gamle Borgen
Borgenvei
vei55 › 1383
1383Asker
Asker
8080 › Faks:
Tlf.: 66
6676
761414
Faks: 66
66761
761481
481
post@askerprodukt.no › www.askerprodukt.no
post@askerprodukt.no

Tlf: 66 76 14 80 - post@askerprodukt.no - www.AskerProdukt.no

HVA TRENGER
DU HJELP TIL?
• Via vårt internasjonale nettverk kan vi hjelpe med
forsendelser i hele verden.
• Vi kan hente på avtalt sted og koordinere forsendelsen.
• Vi kan emballere avdøde i zinkfolie ved vårt stellerom,
før overføring til OSL Gardermoen.
• Ordner du hentingen selv, kan vi hjelpe med dokumentene.
• Vi kan avklare kravene og sende deg en oversikt.
• Vi kan ordne autorisert oversettelse av dokumentene.
• Du kan ha kontakt med kunden, vi kan hjelpe deg
med forsendelsen.

Tlf.: +47 22 79 77 45
repatriation.no
Andrew Havnen
Case Coordinator

Jarle Skjennum
Case Coordinator

GRAVFERDS NYTT JULI 2013

Terje Sveum
Case Coordinator

Priser: Vi gir kollegarabatt på 10% for byråets tjenester og 20% for byråets varer til alle
Virke-byråer. Du får alltid en forhåndspris raskt.
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Unike og varige

Minnestener
Silseth Sten har generasjoners erfaring i bearbeiding og håndtering av stein, og vi
tilbyr et bredt utvalg av gravmonumenter. Vi har dyktige håndverkere med solid
erfaring kombinert med en god slump yrkesstolthet.
VI TILBYR:
• Gode betingelser
• Hurtig levering
• Høy kvalitet
• Nytt og spennende design
• Egen tilpasning av steindesign
Ønsker du en solid, pålitelig og punktlig samarbeidspartner som samtidig er kreativ,
nyskapende og kan tilby det helt unike og eksklusive, ta kontakt med oss i Silseth Sten!

Adresse

Steinhuggervegen 52, 6490 Eide

Telefon

71 29 93 00

Faks

71 29 93 01

E-post

post@silseth-sten.no

Internett

silseth-sten.no

LYSESTAKER
I EDELSTÅL

Lysestakene tar liten plass ved transport, da alle tre lysestakene kan monteres inni hverandre.
Leveres i tre høyder - 90 cm, 105 cm og 120 cm.
Leveres også med topp og fot i tremateriale,
mørklakkert eller lyslakkert.
Samme pris!

Solgaard Skog 4, 1599 Moss, tlf.: 6925 1445
E-mail: ordre@bentzenutstyr.no
www.bentzenutstyr.no

EN TIDLØS TRADISJON
Siden 1933 har vi i SIBI videreført gamle tradisjoner,
samtidig som vi tilpasser oss tiden vi lever i.
Vi leverer til begravelsesbyråer i hele Norge. Våre lastebiler er spesialinnredet
for kistetransport, og med egne sjåfører er vi sikret mot transportskader.
Høy kvalitet, kontinuerlig produktutvikling, konkurransedyktige priser og førsteklasses
kundeservice har gjort SIBI til en av Norges største leverandører av begravelsesutstyr.

G

frena-trykk.no

SIBI AS • Industriveien 17, 5210 Os • 56 30 37 00 • firmapost@sibi.no • www.sibi.no

ravminner
Vi tilbyr
gunstige
betingelser

Kvalitet og dyktig håndverk
Høy servicegrad og pålitelighet
Stort utvalg og moderne design
Hurtig levering
Service på kirkegården

Din totalleverandør

Brødr. Strand Stenhuggeri as

Strandvegen 653 6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12
post@br-strand.no - www.br-strand.no

Norsk kvalitet
i over 100 år
Oppnå større fordeler
ved å ha Eide Stein as
som din leverandør av
gravminner.
Ta kontakt med oss for et tilbud
om agentur i ditt område.

NY

avdeling
på Lier
Nå er vi lokalt tilstede i
Oslo-regionen med vår
nye avdeling på Lier.

www.eidestein.no
telefon: 712 99 250
faks: 712 99 251
e-post: post@eidestein.no

Stor steinutstilling på Lier.

Vi utfører omsliping av gamle steiner.

CHEVROLET SUBURBAN
FREMRAGENDE BÅREBIL

STOR PLASS
I FØRER- OG
BÅREROM!

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil.
Bårerommet har plass til kiste på hele 240 cm.
Fører har førsteklasses plass- og komfort, og
firehjulstrekk er standard.

Våre biler tilfredsstiller alle krav til begravelseskjøretøy med god margin, uten fordyrende
tilpasninger. Som markedsledende leverandør
av begravelsesbiler, har vi et godt refreansegrunnlag og god kjennskap til de krav og
ønsker dere som kundegruppe har.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Besøk oss: Tømmervegen 2 • 6445 Malmefjorden • Tlf: 71 26 50 00
post@nerland-autosalg.no • www.nerlandautosalg.no

