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Det har i det siste vært flere
reportasjer i media om byråenes
mulige dobbeltrolle og opplevd
konkurranse mellom byråene og
kirken. Ofte kan noe av nyansene bli borte i noen korte svar, og
jeg vil derfor utdype noe av det
som er kommet frem.
Kirken skal være kirke og vi har ikke utfordret
kirken på å endre sine ritualer. Vi har derimot
utfordret kirken på å få til en lik forståelse av
dagens ritual for kirkelige gravferder. Tradisjoner
er viktig for mange, og mange pårørende ønsker
en kirkelig gravferd, men ønsker også å få med
noen personlige ønsker, da spesielt knyttet til
sang og musikk i seremonien. Pårørende som
ønsker en kirkelig gravferd kan oppleve å få
noen av sine ønsker inkludert innenfor disse
rammene, andre ikke. Noen prester og organister
definerer pårørendes ønsker innenfor gjeldende
rammer, men mange steder opplever bransjen
at prest og kantor tolker ritualets rammeverk
annerledes, noe som fører til at pårørende blir
møtt forskjellig, selv innen samme sokn.
Blant pårørende som velger livsynsåpen seremoni ønsker mange kirkelige elementer i gravferden, i tillegg til at de får prege seremonien med
egne ønsker. I slike seremonier er det enten
familien selv, en nær venn til avdøde, en innleid
taler utenfra, eller en fra begravelsesbyrået som
er seremonileder. Mange begravelsesbyråer
har ansatte med god kompetanse til å forrette
gravferd.
Det er også en kjensgjerning at tilbud på tilgjengelige dager for å arrangere en kirkelig seremoni
er redusert flere steder, og dette er til tider en
utfordring. Noen begravelsesbyråer har fått egne
seremonirom, som brukes til syning av avdøde
og som et egnet sted for en seremoni. Her møter
vi også en forskjellig holdning fra kirkens side.
Enkelte steder ønsker ikke prosten å bruke disse
lokalene til en kirkelig gravferd med prestens
medvirkning, men andre steder er det et svært
godt alternativ for både prest og pårørende.
Kirken har et dilemma i forhold til slike seremonirom. På den ene side kan det på sikt føre til at
kirkerommet ikke lenger er pårørendes førstevalg ved kirkelig gravferd, og på den andre side,

når pårørende velger byråets seremonirom til en
kirkelig seremoni, så bidrar kirken til å legitimere kirkelig seremoni utenfor kirkerommet som et
naturlig valg.
Når pårørende har vurdert alle alternativ og
truffet sitt valg, så bør vi møte dem på dette
grunnlag, og bidra til en verdig ramme rundt den
seremonien de har valgt.
Vi er hele tiden i endring, og påvirkes av verden
rundt oss. Gravferdstradisjonene er også i
endring. Sterkest endring merker vi i sentrale
strøk, og i Oslo velger nå 30 prosent gravferder
uten kirkelig medvirkning. Men den største
endringen ligger trolig foran oss, for en ny
generasjon pårørende vil utfordre oss i gravferdsbransjen og deres valg av seremoni.
Vi har nettopp avsluttet vårt landsmøte i Virke
Gravferd, og over 300 deltakere har vært
samlet. Lørdagen var satt av til faglig drøfting av
bransjens standard for god gravferdsskikk. Det
ble snakket mye om pårørendes valg av seremoni og vår rolle i den sammenheng. Det er en høy
etisk bevissthet i bransjen på at vår oppgave er
å lytte til pårørendes valg. Vi pusher ikke egne
oppfatninger og løsninger på pårørende. Og vi
skal ha et særlig ansvar i skjæringspunktet på å
«selge» egne løsninger fremfor andre seremoniformer. Vi har vært, er, og ønsker å være en
god samarbeidspartner med kirken, og andre
tros- og livssyn og formidler disse alternativene
for pårørende.
God dialog mellom samarbeidspartnere er en
forutsetning for et godt samarbeid, og jeg vil
oppfordre til lokale møteplasser hvor dette kan settes på
dagsorden.

Hilsen fra

Gunnar
Hammersmark,
Redaktør

www.virke.no/gravferd

GRAVFERDSNYTT JUNI 2017

5

STYRELEDERENS HJØRNE

Først av alt – takk for sist til alle som var
på landsmøtet på Lillehammer! Det ble et
flott arrangement, med mange gode minner, med Maihaugen som mitt personlige
høydepunkt. Takk også til landsmøtet som
viste meg tillit til å lede styret vårt.
Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet
med Gunnar og ikke minst med hver og en
i styret. Min – og vår – oppgave vil være
å møte utfordringene og endringene som
bransjen står ovenfor, og å jobbe for å fortsatt styrke bransjens anseelse og naturlige
mangfold. Målet er å fortsatt kunne ha
gode rammer for en sunn bransje, som favner både små og store byråer, på tettsteder
og i storbyer.
Tilbake til årsmøtet:
Takk til æresmedlemmene med ledsagere
som var med og kastet glans over samlingen og særlig lørdagskvelden. Spesielt
hyggelig var det å kunne utnevne to nye
æresmedlemmer under årsmøtet; Berit
Stangeland Hanssen og Gunnar Hammersmark.
Takk til utstillere og samarbeidspartnere.
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Dere satt et større og bedre preg på dette
landsmøtet enn noen gang. Takk skal dere
ha!
Takk til arrangementskomiteen, med
Harald i spissen, for et flott arrangement.
Jeg vet at det har vært mye jobb, og den
har dere gjort godt!
Sist, men ikke minst: Takk til hver av dere
som var til stede, og ellers alle som er med
på å gjøre norsk gravferdsbransje seriøs
og god.
Hyggelig var det også å ha utenlandske
gjester tilstede.
Takk også for engasjementet som ble vist i
løpet av helgen. Engasjement må til for at
samlingene våre skal ha en verdi. Et årsog landsmøte skal være et møtested der
vi i tillegg til å treffe venner og kjente, konkurrenter og kollegaer, skal kunne diskutere saker som opptar oss. Samtidig tenker
jeg nok at vi, både styre, administrasjon og
medlemmer, må forberede oss tilstrekkelig
til å kunne fatte nødvendige vedtak når
vi har muligheten. Nå tar vi saken om
sanksjoner en ny runde slik at vi ved neste

korsvei får på plass et godt regelverk som
vi kan samles om, og som forhåpentligvis
først og fremst skal virke forebyggende
og motiverende, slik at alle landets byråer
holder et faglig og etisk høyt nivå – både
tilpasset lokale tradisjoner, gjeldende lover
og regler, samt nye konkurranseformer.
Når vi nå igjen har tatt fatt på hverdagen,
har jeg lyst til å dele noen tanker med
dere, og som jeg også delte under festmiddagen lørdag kveld.
Vi har ulik bakgrunn og motivasjon for å
være en del av denne bransjen
For meg var det litt tilfeldig at jeg startet,
mens det er mange gode grunner for at jeg
har blitt. Sånn tror jeg det er for flere.
Noe har akkurat startet – andre kan se
tilbake på et livsverk.
Noen er i bransjen kun for å tjene penger
– andre mest for å hjelpe mennesker – og
for de fleste av oss går dette hånd i hånd.
Noen trigges av de praktiske utfordringene
jobben gir, men andre motiveres av de
eksistensielle aspektene av jobben. Å jobbe
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i dette skjæringspunktet er utrolig spennende! Noen har ingen
konkurrenter - andre har mange. Noen kjører den feteste bilen andre syns det holder å komme seg helskinnet fra A til B. Noen
tenker «Sånn jeg har gjort det, skal jeg alltid gjøre det» – andre
er alltid på utkikk etter nye trender og muligheter.
Vi har ulike syn på hva vi som byråer og gravferdskonsulenter
skal og kan gjøre. Da blir utfordringen for oss som bransje, og
kanskje særlig som bransjeorganisasjon, å sette gode, tydelige
etiske rammer for hva som er en verdig gravferd.
Dette er en diskusjon som vi kommer til å ha fremover, både
innenfor og utenfor bransjen. Min oppfordring til oss alle blir
da å delta i den debatten – i alt fra bakrommet på byrået til
spalteplass i mediene – med den samme etterretteligheten,
verdigheten og respekten som vi ellers forventer av oss selv i
vår yrkesutøvelse.
Ulikhetene til tross; Det er mye vi er sammen om!
Vi har et viktig samfunnsoppdrag. Når vi utfører våre oppdrag
på vegne av de pårørende, må vi evne å ha minst to tanker i
hodet samtidig; Vi skal være bevisst på hva vi kan og vet, på et
område som mange pårørende og sørgende kan lite om. Da har
vi mye erfaring og kunnskap å by på. Samtidig må vi ha som
grunnholdning at de pårørende er i stand til å ta gode, informerte valg om hva som passer dem best. Vi har et yrke som er fullt
av kontraster og motsetninger. Det illustreres godt med vandrehistorien om gravferdskonsulenten som ble spurt: «Er det ikke
trist å jobbe i et begravelsesbyrå??! Jo, det kan det ofte være,”
svarte han, «men så dør det noen, og vipps, så går det over!»
Vår hverdag, er ofte andres tragedie.
Det er noe av det som gjør jobben vår unik, noen ganger svært
krevende, men samtidig veldig, veldig meningsfull. Det kan ikke
få bli rutine for oss.
Vi er en del av et stadig mer mangfoldig samfunn, der du og jeg
i større grad mener og tror ulikt. Språk og hudfarge kan variere,
og holdninger og etiske standarder er i bevegelse. Et viktig
spørsmål blir da: Hva gjør jeg – og hver av oss – da? Jeg tenker
at det er klokt å øve oss på to ting – samtidig: Å være trygg på
eget ståsted og retning, samtidig som jeg møter mennesker som
er annerledes enn meg med nysgjerrighet og respekt, og ikke
med frykt og fordommer. Jeg innrømmer gladelig at det ikke
nødvendigvis er enkelt, men jeg tror at det går an å øve på det hvis vi vil.
Vi er stolte av jobben vår, og jeg tror at meningen den gir, er
mye av grunnen til at mange av oss blir i denne jobben så lenge.

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.

Midt i dette skal jeg, resten av styret, og administrasjonen i
Virke, med Gunnar og Stein i spissen, forhåpentligvis sammen
med hver av dere, jobbe for at vi skal være en samlet og tydelig
bransje. Det vil innebære mangfold. Det vil innebære nye uttrykksformer. Og, det vil innebære at vi tar med oss det som er
verdt å ta være på fra tider som har vært. Igjen handler det om
å gjøre to ting samtidig: Å være tradisjonsrik og fremtidsrettet.
Med så mye flotte folk som er i denne bransjen, er jeg trygg på
at vi har det i oss og at vi skal klare nettopp det.
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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Rekordoppslutning på Lillehammer
Årets landsmøte i Virke
Gravferd ble gjennomført
på Lillehammer 25.-28.mai.
Arrangementskomiteen fra
lokalavdelingen Virke Gravferd Hedmark og Oppland
hadde jobbet mye for å
få alt på plass. Det var ny
rekordoppslutning, både av
deltakere og utstillere, totalt
333 personer var innom
arrangementet. Vi hadde
deltakelse fra Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland,
England og Australia.
FOTO: GEIR OLSEN

Det lå forventing i luften når de første
deltakerne ankom Lillehammer allerede
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onsdag ettermiddag. I og med at torsdag
var fridag (Kr. Himmelfartsdag) benyttet
noen anledningen til å utvide oppholdet
denne gang. Scandic Lillehammer Hotell
var stedet for både konferanse og utstilling, og fasilitetene var som skreddersydd
til vårt arrangement.
Allerede torsdag ettermiddag var det
invitert til et par seminarer fra to av utstillerne. Disse seminarene er lagt i forkant av
selve landsmøte, men deltakerne opplever
slike tilbud som «added value» til resten
av landsmøtet.
BFN-MC ankom på ettermiddagen, over
20 ekvipasjer i samlet kortesje inn foran
hotellet. De hadde avholdt sitt årsmøte
på Skaslien Gjestgiveri på Kongsvinger
kvelden før.
Utstillingen i år hadde 35 forskjellige utstillere, og fylte hele utstillingsområdet. Det
ble offisiell åpning av utstillingen kl.21.00
hvor Knut Anders Sørum holdt konsert i
hallen. Mye folk var på plass, og årets ho-
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vedsponsor, Karmøy Bilsenter, avduket en
helt ny Tesla begravelsesbil. Det var også
avduking av en Norgespremiere fra Nilsson
på den helt nye Volvo V90.
Den som trolig ble mest overrasket under
åpningen var nok Lisbeth Garder Ruud!
Hun ble kalt frem for å avduke en ny Cadillac begravelsesbil hennes far hadde bestilt
til byrået i forbindelse med generasjonsoverdragelsen fra far til datter!
Utstillingen i år inneholdt mange forskjellige varer og produkter, og den var godt
besøkt under hele helgen. Det kom mange
lovord fra utstillerne om fasilitetene og at
utstillingsområdet og konferansesalen lå
like ved siden av hverandre. Arrangement-
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skomiteen hadde også fått samlet noen
av de historiske begravelsesbilene som
er i bransjen, og dette satte en spiss på
helhetsopplevelsen!
Leder av lokalavdelingen Harald Trosterud ønsket velkommen til den offisielle
åpningen av landsmøtet fredag morgen.

Han introduserte åpningsnummeret, en
gruppe unge dansere fra Hamar imponerte
oss med presisjon, imponerende moves og
musikk, dyktige jenter!
Styreleder Tom Sletsjøe innledet sin hilsen
til landsmøtet med å minnes to som døde
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To æresmedlemmer utnevnt i 2017
Berit Stangeland Hanssen

Gunnar Hammersmark

Årets kandidat er en foregangskvinne med
stort engasjement for gravferdsbransjen.

Kandidaten har i sine ulike roller vist et
stort engasjement for gravferdsbransjen, og
har i utøvelsen av sitt yrke vært brennende
opptatt av å møte mennesker med respekt
og verdighet, samt utsøkt, imøtekommende
og kompetent service.

Kandidaten har i forskjellige utvalg vært en pådriver for bransjens
kompetanse-utvikling, og vil av mange bli omtalt som Mønsterplanens mor. Mønsterplanen var starten på det som i dag er gravferdsbransjens kompetanseutviklingsprogram, Nettkurs, Fagkurs I,
II og III, og nettverk for gravferdsledere.
Kandidaten har også vært med å utvikle "Hygiene ved dødsfall" og
"Tiltak mot stress og utbrenthet i bransjen".
Kandidaten er kunnskapsrik og har vært foredragsholder for
bransjen både i Norge og i nordisk sammenheng, og har i tillegg
hatt tillitsverv i BFN/Virke Gravferd med 8 år som styremedlem
og fem år som bransjens første kvinnelige styreleder.
På dette grunnlag har årsmøtet utnevnt Berit Stangeland Hanssen
til æresmedlem av Virke Gravferd.

Kandidaten viste tidlig gode lederferdigheter, og han har satt sitt
tydelige preg på bransjen gjennom å påta seg sentrale verv både
lokalt og på landsbasis. Intet aspekt ved moderne byrådrift er
ham fremmed
Da han i 2010 ble bransjedirektør i HSH, senere Virke Gravferd,
viste han seg som en tydelig og samlende leder. Han har en
utpreget god evne til å være raus og tydelig, synlig og tilgjengelig,
engasjert og nær, både ovenfor lokallag og enkeltbyråer. Han har
vært svært opptatt av å bygge bransjens anseelse, blant annet
ved å være en pådriver, bidragsyter og god vert for bransjens kurstilbud. Hans evne til å bygge broer og å skape forståelse for hva
god yrkesutøvelse innebærer, også inn mot sentrale myndigheter,
har medført at bransjens fremstår mer profesjonell enn noen
gang. Han jobber like uanstrengt internasjonalt som nasjonalt.
På dette grunnlag har Årsmøtet gleden av å utnevne Gunnar
Hammersmark som æresmedlem av Virke Gravferd.
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siden sist vi var samlet til landsmøte, Ole
Gjermann Solstrand, daglig leder av Solstrand Begravelsesbyrå i Bergen og Øyvind
Horn. Øyvind var vår første bransjedirektør i BFN, og var med å bygge opp vår
organisasjon i 1965.
Ivar Ødegaard fra fylkesmannen i Oppland
ønsket landsmøtet velkommen til Lillehammer. Han ga oss en morsom innføring i
historien om byen og regionen, og forsamlingen følte seg svært velkommen!
Generalforsamlingen i Virke Gravferd ble
avviklet fredag formiddag, og den helt
store saken var om det skulle innføres nye
sanksjonsmuligheter. Våre vedtekter setter
krav til medlemskap men konsekvenser
for brudd på vedtekter og Standard for
god gravferdsskikk har manglet noen
«verktøy» mellom ingen reaksjon eller
eksklusjon. Diskusjonen i møtet viste at
man er enige om å ha en høy kvalitet på
bransjen, men det var forskjellige meninger om hvordan man best kunne få dette
til. Avstemningen viste simpelt flertall
blant deltakerne for innholdet i forslaget,
men fikk ikke 2/3 flertall og ble derfor ikke
vedtatt som vedtektsendring. Styret må ta
denne saken videre og vurdere innspillene
som kom i møtet.
Valgkomiteens leder Berit Stangeland
Hanssen presenterte innstilling til ny
styreleder og nytt styre. Tom Sletsjøe gikk
av som styreleder, men ble innstilt som
styremedlem og Jan Willy Løken ble valgt
som ny styreleder. Olav Jørgen Berge gikk
ut av styret, Gunhild Melbø Tajet ble valgt
inn, og nytt varamedlem ble Selma Puntervoll. Øvrige i styret ble gjenvalgt.
Styret årsmelding, regnskap og budsjett
ble gjennomgått og godkjent. Anita Undal
fra Solstrand og Sivert Dyrkorn fra Vestnes
ble valgt inn som varamedlemmer i Etisk
Utvalg. Beredskapsteamet ble utvidet med
nye medlemmer, Vanja Grønhaug (Bodø),
John Haugland (Sandefjord) og Johan
Sebastian Blum (Bergen).
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Valg av æresmedlem stod også på dagsorden. Berit Stangeland Hanssen ble innstilt
og valgt med stor akklamasjon. Styreleder
tok deretter ordet og hadde en sak til under dette punktet. Styret hadde bak ryggen
til bransjedirektøren laget en innstilling på
nettopp han, Gunnar Hammersmark, og
årsmøtet ga sin tilslutning til dette mens en
overrasket bransjedirektør prøvde å ta seg
inn igjen! Stor stas for begge æresmedlemmene dette!
Årsmøtet ble avsluttet med å fastsette tid
og sted for neste landsmøte til Oslo i 2018,
og neste årsmøte i Sarpsborg i 2019.
Fredag etter lunsj var satt av til sponsortid på utstillingen, og et foredrag til
oppmuntring og litt ettertanke ved Hans
Kristian Medlien. Han var et artig bekjentskap, og holdt forsamlingen i sin hule hånd
med sine litt underfundige og muntre stil!
Fredag ettermiddag og kveld var satt av til
opplevelser på Maihaugen, med historisk
vandring om gravferdsskikker, underholdning og servering. Det var jo litt risikabelt
å legge et så stort arrangement utendørs,
men tradisjonen tro fikk vi et fantastisk
vær med sol og varme! Skuespillere og
musikere ga oss en opplevelse av gravferd

fra 1880 årene, med tidsriktige kulisser
og antrekk. Kistenedlegging i gamlestua
utført av «familien» holdt ikke helt dagens
standard, og litt uvant var nok også dansen
på tunet etter utsynging fra heimen! Selve
gravferden fra kirken ble utført etter
gammelt ritual, og forsamlingen ble plassert i kirken etter datidens skikk, kvinner
og menn på hver sin side. Imponerende
gjennomført alt sammen. Det var satt av
tid til servering og kvelden ble avsluttet på
setervollen med musikk og grilling, tidsnok
til å oppleve solnedgangen over åsen på
andre siden.
Tilbake på hotellet ble resten av fredagskvelden satt av til å prate med gamle
kjente og hilse på nye ansikter. Vi opplever
et generasjonsskifte i bransjen, og mange
var på landsmøte for første gang.
Lørdag startet tidlig (for noen) og alt
kl.9.00 tok Per Anders Nordengen podiet,
og innledet formiddagen med sitt foredrag
«Standard for god gravferdsskikk- utdatert
eller oppdatert?» Det var et gnistrende
godt foredrag, med mye humor og klare
utfordringer til bransjen, og var et godt
grunnlag til den påfølgende paneldiskusjonen om samme tema. I panelet satt
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Josef Bentzen, Gunhild Melbø Tajet, Lars
Svanholm og Per Anders Nordengen.
Forsamlingen var også engasjert med, både
på sms-spørsmål og med innlegg. Debatten
viste et ekte felles engasjement om å ha
høy etisk bevissthet og høy kvalitet på
alle deler av yrkesutøvelsen, men ulike
synspunkt på hva dette betyr i det daglige
arbeid. I samme uke som vi hadde landsmøte har det vært ulike mediaoppslag om
«konkurransen» mellom byråene og kirken
med hensyn til pårørendes valg av kirkelig
seremoni eller livsynsåpen seremoni. Dette
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ble også behørig omtalt i debatten.
Konklusjonen på dette ble at alle lokalavdelingene ble utfordret på å sette
temaet opp på sine lokale høstmøter, for å
fortsette dialogen.
Lørdag etter lunsj var det lagt opp til et
byråbesøk til Dufseth Gravferd på Lillehammer. De har laget seremonirom, rom
for minnesamvær og ca. 50 deltakere var
innom byrået. Takk til byrået som stilte seg
til disposisjon.
Siden været på lørdag ble bedre og bedre,
med temperatur på 29 grader på ettermid-
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dagen, var det flere som lot seg friste til
et bad i utendørsbassenget før vi avsluttet
utstillingen og gjorde oss klare til festmiddag.
Konferansesalen var gjort om til en festsal,
og fyltes opp med feststemte mennesker.
Det var hyret inn to dyktige personer
som toastmastere, Øivind Roos og Eva
Vermundsberget, og de satte «fyr i teltet»
helt fra starten med historier og musikk!
Det ble utdelt synlige bevis på æresmedlemskapet til de to nyutnevnte og som
takket med ord og toner tilbake. Nyvalgt
styreleder holdt sin tale til forsamlingen og
vår tyske gjest fra EFFS, Anke Teraa takket
for anledningen til å få delta på bransjens
landsmøte, hun var overveldet over det
hun hadde opplevd og alle hun hadde
møtt.
Ekstra stas var det også at så mange av
våre æresmedlemmer var tilstede på
landsmøtet, inkludert de to nyvalgte, Berit
Stangeland Hanssen og Gunnar Hammersmark, var det ni av elleve som deltok på
festen lørdag kveld. Takk til Lars Moen,
Borgar Jølstad, Tore Brenno, Knut Svanholm, Knut Firing, Josef Bentzen og Harald
Schee!
Tom Sletsjøe fikk blomster og takk for sin
innsats som styreleder i perioden, og det
ble uttrykt glede for at han fortsatt blir
sittende i den nyvalgte styret. Olav Jørgen
berg ble takket for sin innsats i styret
gjennom mange år, og de fire i arrangementskomiteen, Harald Trostrud, Knut-Arne
Stenberg, Tore Huuse Øwre og Jan Erik
Dufseth fikk blomster og trampeklapp for
sin innsats!
Leder av lokalavdelingen i Oslo, Kristin
Lian, inviterte til neste års landsmøte og
håpet å se alle i Oslo!
Etter middagen stod The Undertakers
klare etasjen over, og bidro til å holde den
gode opplevelsen langt utover kvelden!
Dette er blitt et veldig bra band, og skaper
stor stemning! Takk til hele gjengen, Jarle
Skjennum, Simon Hansen Elvestad, Ragnar
Vigdal, Christina Stangeland Hanssen, Svein
Arild Andås, Benjamin Nordling og Lars
Ove Stenberg!
Takk for et flott landsmøte i Virke Gravferd!
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Hilsen fra Anke Teraa,
Executive Director EFFS
I år fikk jeg det privilegium å bli invitert
til Virke Gravferd Landsmøte på Lillehammer av styrets medlem av EFFS, Gunnar
Hammersmark.

dette verdige yrket til det absolutt beste av
vår evne. Paneldiskusjonen som fulgte ga
et inntrykk av hvor lidenskapelig, etisk og
profesjonell deltakerne utførte sitt yrke.

Landsmøtet bestod både av et årsmøte,
en fagdag med foredrag og paneldiskusjon
og en stor utstilling. Over 330 deltakere
deltok på arrangementet – imponerende!

Hele gruppen som hadde kommet sammen
fra hele landet var svært imøtekommende
og meget profesjonelle. En sunn konkurranse blant leverandører ble respektert. Et
høydepunkt på selve utstillingen var avdukingen av Norges første spesialbyggede
Tesla begravelsesbil. Flere av de fremmøtte
byrålederne har nok den på ønskelisten!

Et av absolutte høydepunkt for meg var
et foredrag lørdag morgen av Per Anders
Nordengen, en tidligere prest og nå kjent
forfatter og foredragsholder. Selv om jeg
ikke snakker et norsk ord, lyttet jeg og
likte et fascinerende, livlig, humoristisk og
oppriktig foredrag som tydeliggjør hvor
privilegert vi alle er som jobber i begravelsessektoren. Et stort ansvar, men en slik
ære.
Det underliggende temaet for foredraget
var «Standard for god gravferdsskikk
- utdatert eller oppdatert?» Og hans
hovedbudskap til deltakerne var å utøve
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Begravelsesbransjen i Norge håndterer
om lag 40.000 dødsfall om året, og norsk
begravelseskultur er faktisk veldig tradisjonell, men også veldig åpen for å tilpasse
seg tiden og dermed til den avdødes og deres families ønsker i forhold til endringene
i begravelsesvalg og ritualer.
Festmiddagen lørdag kveld var fylt med
gode humoristiske innslag, musikk og
selvfølgelig taler. Æresmedlemskap i år
ble tildelt Berit Stangeland Hanssen og til

Gunnar Hammersmark som ble hedret for
hans fremragende bidrag til begravelsessektoren de siste 48 årene!
Tom Sletsjøe takket av som styreleder for
Virke Gravferd og fortsetter som styremedlem. Jan Willy Løken holdt sin første
tale som styreleder og snakket om Virke
Gravferds mål de neste to årene. På vegne
av EFFS fikk jeg anledning til å takke for
invitasjonen og den fantastiske velkomsten.
Til slutt kan jeg bekrefte at en rekke nasjonale emner ligner de vi har på europeisk
nivå, først og fremst å tilby profesjonell
service av høy etisk standard til våre kunder. Deres ønsker må være vårt prioriterte
fokus.
Tusen takk for at jeg fikk den anledningen
til å oppleve dette landsmøte i Norge!
Jeg sitter igjen med mange nye inntrykk
av den norske begravelsesbransjen, et
fantastisk sosialt program og jeg fikk også
knytte kontakt med mange norske kolleger,
og fikk mange nye venner!

Anke Teraa, 30.05.2017
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Foran krematoriet på De Nieuwe Ooster i Amsterdam. – Her skapte vi Nederlands første seremoni for kremasjon, forteller Elvire Vesseur (til venstre) og René Kapetijn.

Skapte ny seremoni
– Vi fant opp et rituale for
kremasjon fordi det ikke fantes fra før, sier Elvire Vesseur,
avdelingsdirektør ved gravplassen De Nieuwe Ooster i
Amsterdam.
TEKST: KJETIL S. GRØNNESTAD

å følge kista helt fram til krematorieovnen.
Det er ikke mulig ved De Nieuwe Ooster.
Krematorieovnen ligger i andre etasje, og
det er ikke plass til de sørgende der. Dette
var bakteppet for å skape det nye ritualet.
– Vi så at en seremoni, tilsvarende den
for kistebegravelser, var et savn under
kremasjoner, sier Vesseur.

FOTO: ALF BERGIN

Stiger opp
Vi står i det største seremonirommet på
gravplassen et kvarters trikketur sørøst for
Amsterdam sentrum. Under veggmaleriet
av døende vegetasjon, står ei kiste på en
katafalk. Ved kistebegravelser blir dørene
bak kista åpnet opp mot gravplassen og de
sørgende kan følge etter kista på veien til
dens endelige hvilested. Noe tilsvarende
var ikke mulig ved kremasjoner. Men ritualer endres. I Nederland ønsker stadig flere
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Mens Elvire Vesseur forklarer, viser lederen for seremonirommet, René Kapetijn,
hvordan den nye seremonien foregår:
Ei dør i veggen bak kista, åpnes opp.
Kapetijn triller katafalken med kista inn i
det lille rommet mellom aula og utgangen
til gravplassen. Katafalken plasseres oppå
en avmerket sirkel i gulvet. Han trykker på
en knapp. Så skjer det: Sakte stiger kista

oppover mot taket. Ei slank søyle løfter
opp den avmerka sirkelrunde delen av
gulvet. Når kista nærmer seg taket, brytes
en usynlig infrarød lysstråle, og signaliserer at taket skal åpnes. Når kista går opp
gjennom åpningen i taket, glir dørene til
aulaen igjen.
– Tenk hvor stemningsfullt dette er når
det spilles musikk, folk synger og gråter,
og aulaen og kista er pyntet med blomster,
sier Vesseur.
Ilden i kremasjonsovnen ga idéen til
ritualet. I likhet med flammene og røyken
som stiger oppover, skal den døde også
stige opp. Hvis man legger til en religiøs
baktanke, blir symbolikken med å stige opp
til himmelen, i stedet for ned til kremasjonsovnen i kjelleren, nesten overtydelig.
– Dette ritualet har dekket et savn. Vi
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Seremonirommet er stilfullt og enkelt i sin utforming.

ikke plassmangel på gravplassene. Heller
ikke på De Nieuwe Ooster. En grunn til
det, er hyppig gjenbruk. De som velger det
billigste begravelsesalternativet, har gravstedet fredet i kun ti år. Uten mulighet for
forlengelse. En annen årsak til god plass, er
at så mange velger å oppbevare askeurna
hjemme, begrave den i hagen eller spre
asken selv.

– Mange velger å spre asken under et av
trærne. Det kan de få eierfølelse til, sier
Vesseur.

Mer og mer egne valg
I tråd med den nederlandske liberaliteten,
ønsker stadig flere å sette sine personlige
preg på begravelsen. Ikke minst gjelder
det de unge. De ønsker å sitte rundt kista
og selv bære den ut på gravplassen. En ny
trend er å velge helt enkle trekister som
man maler og dekorerer selv.

– Så lenge grunneieren har gitt sin tillatelse, er det lov å spre asken overalt, sier
Vesseur.
Det betyr ikke at det automatisk er fritt
fram for å spre asken etter bestemor i
blomsterbedet. For selv om man bor i et
hus med hage, eier man ikke alltid grunnen
huset står på.
– Mange leier grunnen av kommunen, så
hvis du vil begrave asken i hagen, må kommunen først gi sitt samtykke, sier Kapetijn.
Under ruslerunden på den frodige gravplassen, som også huser et arboretum og
et dødsmuseum innenfor gravplassgjerdet,
ser vi dette svært tydelig. Kolumbariene
har god plass til flere urner.
Det er også mulig å spre asken på egne felt
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Elvire Vesseur er avdelingsdirektør på gravplassen De
Nieuwe Ooster i Amsterdam. Her fra seremonirommet
i krematoriet. – En egen seremoni for kremasjon var et
savn, sier hun.

inne på gravplassen. Disse plenene, som er
samlet i en egen del av gravplassen, skiller
seg ut ved at det ligger blomster og pynt
under enkeltstående trær.

– Begravelsene blir mer personlige. Jeg
pleier å si at alt er mulig, men ikke nødvendigvis helt slik du vil ha det. Døden er
ikke like skremmende lenger. Vi ser stadig
oftere at folk feirer livet til den døde. Blant
annet skåles det i champagne flere ganger
i uka i aulaen her. Men jeg må legge til at
det er forskjell på by og land. Det er mer
konservativt på landsbygda enn i Amsterdam, sier Vesseur.

Også musikken endres.
– Vi er det eneste krematoriet igjen i Nederland, som har egen organist. Vi kommer
nok ikke til å ansette en ny når han går av
med pensjon, sier Vesseur.
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var først ute med en slik seremoni for
kremasjoner i Nederland. Nå har enda et
krematorium her i Amsterdam skapt sin
egen seremoni, sier Vesseur.

Liberal askepolitikk
Nederland, og ikke minst Amsterdam, er
liberale på mange områder. En titt på det
som stilles ut for salg i butikkvindu og
coffeeshops, får mangt et norsk øyenbryn
til å heve seg i undring. Det samme gjelder
håndtering av kremasjonsasken. En av de
få restriksjonene, er at asken skal oppbevares på krematoriet i en måned.
– Det skyldes sikkerhetshensyn. Man skal
være sikker på at det ikke har skjedd noe
kriminelt i forbindelse med dødsfallet før
asken leveres ut, forklarer Vesseur.
Når en måned har gått, kan asken leveres
ut til de pårørende. Rundt 60 prosent
velger å ta asken med hjem. I motsetning
til hva vi er vant med i Norge, kan nederlendere gjøre nesten hva de vil med asken
etter sine kjære. Det er lovlig å presse
den om til en diamant, lage blyanter eller
bruke asken i tatoveringsblekk. Dette ville
antakelig skapt ramaskrik i Norge, men har
tilsynelatende vært lite kontroversielt i
Nederland.
– Det har aldri vært noen stor debatt eller
strid rundt dette. Tanken er at man eier asken, og dermed kan behandle den slik man
mener er best selv. Mange vil tjene penger
på døden, men det selger ikke så mye.
Å lage diamanter var en kort motegreie,
men er ikke vanlig nå. Personlig synes jeg
det er litt over streken å lage blyanter, for
hvordan skal det tolkes når blyanten skal
spisses, smiler hun og rister lett på hodet.

Mettet kremasjon
Kremasjon er den mest populære begravelsesformen i Nederland. Kremasjonsprosenten ligger rundt 70 prosent. De Nieuwe
Ooster er en kommunal gravplass med
kommunalt krematorium, men mange gravplasser er privat drevne. De må ha egne
krematorier, siden det ikke er mulig å overleve økonomisk kun på kistebegravelser.
Det antas at andelen som velger kremasjon
ikke vil stige vesentlig. Det skyldes at flere
grupper ikke ønsker kremasjon av religiøse
grunner, som for eksempel muslimer, jøder
eller troende katolikker.
Kisten plasseres på en katafalk som heves opp til krematoriet i andre etasje. Foto: Kjetil S. Grønnestad
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Stikk i strid med hva man skulle tro i et
av verdens tettest befolkede land, er det
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Folk vil begraves til
pop til kirkegården

Birgitte Stærnes. Foto: E:ivor Eriksen

Erling Strøm: Foto: Anne Myklebust Odland

Nils Arne Helgerød: Foto: Jane og Guro

Det er mye mindre etterspørsel etter fiolin i begravelser. Det er musikaler og
poplåter som gjelder. Jeg
som er instrumentalist faller
ut av markedet, sier Birgitte
Stærnes.

man selv synes er finest. Hvis det er Eg
ser, ja, så blir det det da, sier hun.

spiller han rundt femti begravelser årlig i
Bøler og merker at klassisk repertoar i stor
grad er blitt erstattet av pop.

TEKST: ANNE MYKLEBUST ODLAND
ARTIKKELEN STO FØRST PÅ TRYKK I MUSIKKULTUR

I mange år var det å spille begravelser en
stabil del av inntekten hennes. Nå spiller
hun heller flere konserter og er involvert
i Johan Halvorsen musikkfest. Et arbeidsstipend hjelper henne også akkurat nå, i
overgangen markedet er i.
– Agentene i begravelsesbyråene anbefaler
musikk til pårørende, mange av dem liker
sikkert pop selv. Det finnes jo masse flott
musikk, men jeg tipper agentene ikke vet
nok om hva som finnes verken av instrumenter eller repertoar. Jeg har levert lister
med forslag til byråene og har presentert
stykker for dem, men uten effekt. Man kan
jo tenke seg selv, at hvis man skal foreslå
musikk til sørgende, så foreslår man det
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Air holder stand
Kantor Erling Strøm i Bøler kirke i Oslo har
drevet musikerformidling til bisettelser og
begravelser i en årrekke og husker hvordan fiolinister satt på krematoriet og spilte
gjennom hele dagen på 1980-tallet.
– En del levde godt av det. Det er nok ikke
mulig lenger, sier han.
Musikkstykkene Air av Bach, Vaaren og
Ved Rondane av Grieg holder stand, men
noe av det klassiske repertoaret mener
han er helt borte.
– Mot kveld av Agathe Backer Grøndahl
ble ofte sunget eller spilt av fiolinist, den
har forsvunnet ut. Likeså Stjernesangen av
Sibelius. Den var i annenhver begravelse,
men blir nå svært sjelden fremført. Dette
handler vel om at generasjonen som er
vokst opp med Bjørn Eidsvåg og Eric Clapton er blitt pårørende og ønsker seg denne
musikken, sier han.

Låter fra film
Han har sett utviklingen over flere år. Selv

– Byråene ber stadig om nye musikkstykker, gjerne med link til YouTube, sier Strøm.
Han sier det er nye hiter hele tiden, låter
som blir kjent gjennom TV-serier og filmer.
– Når en serie går på TV, tar det noen uker
og så dukker låten opp som et ønske til en
begravelse. Noen ganger betyr det at jeg
må spille av, finne toneart, notere akkorder,
eller skaffe noter. Det skjer også jevnlig at
jeg får henvendelser fra andre som er på
jakt etter noter og besifring, sier han.
Han mener det nærmest er frislipp av
ønsker. De pårørende kan be om hva de vil
av musikk.
– En del organister opplever overgangen
til pop-repertoaret som krevende og synes
ikke det er så lett å spille Di Derre. Noen
uttrykker at de snart ikke orker det mer,
sier han.
– Kan man si nei til stykkene som ønskes?
– Formelt er det organisten som godkjenner musikkinnslagene. Noen er restriktive,
mens andre spiller alt. Selv sa jeg nylig nei
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FAKTA
Populære fellessanger:
• Deilig er jorden
• Så ta da mine hender
• Å leva det er å elska
• Alltid freidig når du går
• O bli hos meg
• Kjærlighet fra Gud

Kilde: Jølstad begravelsesbyrå i
Oslo
Jan Willy Løken Foto: Jølstad

til en black metal-låt. Verken låten eller
teksten egnet seg til en kirkelig begravelse,
sier Strøm.
– Hva er det rareste du har spilt i en
begravelse?
– Det mest pinlige tror jeg i alle fall må
være Jag trodde änglarna fanns.

Marked for fleksible sangere
Sangsolister, og især de som behersker
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flere sjangre og stiler, har trolig profitert
på utviklingen. Nils Arne Helgerød, som
formidler sangere til begravelser i Oslo og
omegn, har en klar opplevelse av at sangere blitt etterspurt mye oftere enn før og at
repertoaret er blitt mer variert. Gjennom
25 år mener han antallet sangoppdrag er
fordoblet og at det brukes sangsolister i 20
til 25 prosent av alle begravelser.
– Folk synger mindre enn før, og sangerne
trår gjerne til som forsangere på fellessangene. Det forklarer nok i tillegg den økende
etterspørselen etter oss, sier Helgerød.

Han påpeker at det er de fleksible
sangerne det er blitt marked for, de som
kan synge både en finslipt Ave Maria av
Schubert og en poplåt i samme seremoni.
– Det kan være så variert innen én og
samme begravelse, som dette: D.D.E-låten
Det fine vi hadd sammen, Ave Maria av
Schubert, Tusen bitar av Björn Afzelius
og Time to say goodbye, gjort kjent av
Andrea Bocelli. Da trengs det sangere som
behersker dette spennet så godt at ryktet
sprer seg om at vi klarer det, sier han.
Han har lagt merke til at Liten fuggel av
Vamp er i ferd med å seile opp som en ny
hit, likedan Erik Bye-viser, men uten å true
Eg ser som «ruler». Det har definitivt blitt
mindre klassisk og kirke/bedehusmusikk,
mener han.
– Noen ganger gir jeg tilbakemelding på at
sammensetningen av repertoar er absurd
og ikke kommer til å funke. Det er fort
gjort at noe av verdigheten kan forsvinne
dersom regien ikke er god. Noen ganger
handler det om rekkefølgen eller at repertoar må introduseres så det får en mening
for flere enn den aller nærmeste familien,
sier Helgerød.

27

Flere nykommere

Salmer brukes mindre

Jan Willy Løken, administrerende direktør i
Jølstad begravelsesbyrå i Oslo, bekrefter at
det er blitt større variasjon i musikken som
fremføres i begravelser.

På forespørsel fra Musikkultur har byrået
Jølstad sammenlignet bruken av salmer og
fellessanger nå og for tre år siden. Rangeringen blant de ti mest brukte salmene er
nærmest uendret, men de brukes mindre
enn før. I tillegg er det større variasjon.
Kjærlighet fra Gud ble for eksempel brukt i
30 prosent av seremoniene i fjerde kvartal
i 2013, men sank til 19 prosent samme pe-

– Kirkemusikken er på vei ut, det er bildet
vi ser. Folk vil i større grad ha den musikken de bruker og hører til daglig, eller en
låt som kanskje var «avdødes sang», sier
Løken.
På listen over mest brukte musikkinnslag i
Jølstad-byråene i Oslo er det flere nykommere: Morning has broken, Gabriellas sång,
You raise me up og Tears in heaven. Også
Jahn Teigen har kommet seg inn på begravelsesmarkedet med Adieu og Det vakreste
som finns. Samtidig er det noen klassiske
svisker som holder stand i Jølstad, blant
annet Ennio Morricones Gabriels obo,
Amazing grace og Ave Maria av Schubert.
– Er dette en utvikling vi må akseptere eller
kan den styres?
– Dette er en naturlig utvikling, ettersom
samfunnet blir mer mangfoldig. Samtidig
har gravferdskonsulentene en rolle i å anbefale og fraråde musikk. Kompetansen på
musikk varierer naturlig nok en del blant
gravferdskonsulentene. Derfor har vi vært
med på musikk-fremvisninger og ønsker at
de som jobber hos oss skal ha bredde, sier
Løken.
– Er det visse musikkønsker dere burde
stoppet før de kommer som bestilling til
kantor?
– Vi tilstreber å ha en god dialog med
kantorene. Men svarene fra dem er ikke
nødvendigvis entydige. En låt som én sier
nei til, kan det være en annen som sier ja
til, sier Løken.
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Populære
musikkinnslag
• Amazing grace

side of life har vi opplevd til utbærelse av
kiste, sier Løken.
Han er gjerne med på en diskusjon om
begravelsesmusikk, og mener det er
legitimt å diskutere hvem seremonien er
til for. Men han vil unngå en diskusjon der
musikksmak blir et vikarierende argument
for organistenes fremtidige rolle i begravelser.
– Mange organister er klassisk skolerte,
men det er mange gode blant dem som
setter seg langt frem på krakken og viser
lyst og evne til å lære seg nye ting, gjerne i
samspill med andre. Den holdningen trengs
for at organistens rolle ikke skal marginaliseres, mener Løken.

• Gje meg handa di, ven
• Ave Maria av Schubert
• Eg ser
• Air av Bach
• Gabriels obo
• Ved Rondane
• Gabriellas sång
• Morning has broken
• You raise me up

riode tre år senere. Også Deilig er jorden,
som er salmevalg nummer én, har sunket
med fem prosent.
– Dette forteller at det er blitt mer variasjon i begravelsesmusikken. Dels synges
det færre fellessanger, dels er disse blitt
erstattet med andre musikkinnslag, sier
Løken.
– Har du reagert på rare musikkønsker?
– I livssynsåpne seremonier skjer det
oftere at det dukker opp uvanlige eller
outrerte ønsker. Always look at the bright

Mer jobb til sangere
Oversikt fra byrået Jølstad tyder også på
at det oftere hyres inn sangere enn før, i
alle fall i Oslo.
– Tendensen fra 2013 til 2016 er ganske
klar. Av alle titler som er sunget eller spilt,
har musikksoloer hatt en nedgang på fem
prosent, og det skyldes nesten utelukkende
en nedgang i orgelsoloer. Sangsoloer har
gått opp tilsvarende, med fem prosent, sier
Løken.
Han bekrefter også at byrået noe oftere enn før bruker innspilt musikk. Alle
byråene til Jølstad har gått til innkjøp av
Bose lydanlegg, som de frakter med til
seremonier.
– Kantorene opplever nok en reell konkurranse fra innspilt musikk, men våre tall for
siste del av 2016 viser at levende musikk
brukes i nær 97 prosent av seremoniene.
Innspilt musikk velges særlig når pårørende vil ha et bestemt lydbilde, akkurat det
de er vant til, og med den artisten de har
hørt i opptak, sier Løken.
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Nytt og forbedret forsikringstilbud til
medlemmer i Virke Gravferd
Virke Forsikring tar utfordringen fra gravferdsbransjen og styrker forsikringstilbudet til
medlemmene. Fra 1. juli er det fremforhandlet enda bedre priser, vilkår og serviceavtaler
for medlemmene. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer!
NY servicestandard
skadeoppgjør
– tydelige
serviceløfter når
skaden skjer!
Vårt mål er å gi medlemmene
en god opplevelse når skader inntreffer. Vi styrker derfor vårt
serviceløfte på skadeoppgjør. Vi lover at
• Kunde / kravstiller blir kontaktet på telefon senest innen 3
virkedager etter meldt skade
• Skaden vil bli avgjort senest innen 5 virkedager etter mottatt
dokumentasjon.
• Alle klager vil bli besvart innen 5 dager fra mottatt klagetidspunkt.

NY Avbruddsforsikring hvis bårebilen blir skadet
Dersom bårebilen blir utsatt
for en erstatningsmessig skade, kan du forsikre avbruddtapet mens bilen er ute av drift.
Du velger selv ønsket forsikringssum. Det betyr forhåndsavtalt erstatningsbeløp pr dag i inntil 30 dager. Prisen er kun kr
1,50 pr krone i dagpenger/erstatning.
Eksempelvis betyr det at du kan kjøpe en forsikring til kr.
1.500 pr år som dekker kr. 1.000 i erstatning pr dag mens
bilen er på verksted.

Nye priser på kjøretøy

Nye priser på yrkesskade

For alle kjøretøy er det faste priser og fri kjørelengde.
• For kjøretøy med verdi inntil kr 550.000 er
prisen kr 3.700 pr år.
• For kjøretøy med verdi over kr 550.000 er
prisen kr 5.252 pr. år.

For yrkesskadeforsikring er prisen

Virke Forsikring AS
Henrik Ibsens gate 90,
0255 Oslo
Tlf: 40 00 20 21

• kr 510 pr årsverk for kontoransatte
• kr 957 pr. årsverk for begravelseskonsulenter

Kjetil Danielsen
Direktør forretningsutvikling, salg og marked
kjetil@virkeforsikring.no
Mobil: 954 97 869

Nye personvernregler fra 2018

Slik påvirkes
digitale tjenester
I mai 2018 trår de
nye personvernreglene (GDPR) i EU/
EØS i kraft. Hovedformålet er å beskytte borgerne mot
misbruk eller uønsket bruk av deres
persondata.
Reglene omfatter alle virksomheter som samler inn eller
bruker personopplysninger om
EU/EØS borgere, og dermed
også gravferdsbransjen og de
digitale tjenestene Adstate
leverer til denne. Det blir med
andre ord stilt strengere krav
til oss.
Adstate følger anbefalingene
fra Datatilsynet for best mulig
tilpasning til den nye lovgivningen, og er allerede godt i gang
med denne prosessen. Vi vil
underveis avstemme tilpasningene direkte med Datatilsynet,
slik at vi er helt sikre på å
overholde reglene innen de
trår i kraft.
Følgende hovedpunkter vil i
særlig grad påvirke tjenestene
våre og bruken av disse:
1. Enkel og korrekt informasjon
til forbruker
2. Innsamling av relevant
persondata til formålet
3. Ingen bruk av innsamlet
persondata til andre formål
uten samtykke fra forbruker
4. Sikker lagring av data, med
gode rutiner for sletting
Vi er positive til at det stilles
strenge krav da dette også
er med på å styrke oss og
forbedre våre produkter. Det

i henhold til krav om sikkerhet og lagringstid. Sikkerhet
har alltid hatt høy prioritet i
våre systemer, men nye krav
til lagringstid vil medføre
endringer i vårt databaseoppsett. Dette har liten, om
ingen, praktisk betydning for
kundene.
Slik vi ser det er det især
to områder hvor dere vil bli
direkte påvirkete av loven ved
bruken av våre tjenester:

Digital publisering av
dødsfall

Daglig leder Eigil Rudsar, Adstate AS
minner om at Virke har en egen informasjonsside for sine medlemmer som
også kan være nyttig å lese:
https://www.virke.no/lovverk-radgiving/jus-arbeidsliv/temasider/personvern/

Ved digital publisering av
dødsfall på byråenes egne
portaler eller minnesider,
basert på informasjon innsamlet til oppdraget hos dere, må
kundene informeres og gi sitt
samtykke til publiseringen.
Adstate vil fremlegge forslag
til en standard formulering og
prosess for bransjen, basert på
anbefalingen fra Datatilsynet
om å bli enige om bransjestandarder.

Digitale bestillinger
Ved mottak av blomsterbestillinger og data fra planlegger/
nettbutikk mottar byråene
persondata om forbruker.
Dersom persondataene lagres
internt hos dere, skal disse
håndteres i henhold til de nye
reglene hva angår bruk, lagring
og sletting. Hvis dere ikke
lagrer persondataene relatert
til bestillingene i deres egne
systemer, bortfaller relevansen.
Vær oppmerksom på at reglene
for lagring også omfatter
e-post og fysiske arkiver.
Sammen med Virke gravferd
og kundene våre vil vi definere
bransjestandarder for håndteringen av de forskjellige
aktivitetene i tråd med reglene
og til forbrukerens beste. Dette
er en spennende utviklingsprosess som har høy prioritet hos
oss, og vi ser frem til konstruktive samarbeid om viktige
retningslinjer.

KREATIV KUNST I TAKET PÅ
RØYKEROMMET

VIR
FA

Trinn
26.-2

Rådgivn
kundebe

Start:
26. septe

er heller ingen ting i de nye
reglene som hindrer oss i å
levere tjenestene vi gjør i dag.
Persondataene vi registrerer er
alle relevante for tjenestene, og
brukes kun til formålet de er
samlet inn for. Vi må fremover
håndtere dette på en enda
sikrere måte og med bedre
informasjon og interne rutiner.

Slutt
27. septe

Alle tjenestene Adstate leverer
til bransjen, fra generering
av dødsannonser til digital
publisering, minnesider,
gaveformidling, blomstersalg
og planlegger/nettbutikk, ligger
på våre egne servere og det
er vi som utvikler og tilpasser
produktene. Ansvaret for at
tjenestene og håndteringene
av dataene er i samsvar med
gjeldene lovverk, er derfor ene
og alene vårt. Korrekte informasjonstekster og tilhørende
prosesser for forbruker skal
ligge som standard i tjenestene.

• Faglig r
kundebe

Program
• Kommu

• Veiledn
rådgivni

• Adferd
beslutnin

Kursform
Kurset g
en komb
foredrag
og disku
benyttet
caser og
egne eks
fra hverd
gravferd

Overnat
Scandic
Gangavs
lokaler.

Videre er Adstate ansvarlig
for å lagre og kryptere data
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President Teresa Saavedra, Vice President Akinori Matsui, Vice President Marek Cichewicz, Secretary Emerson de Luca, Executive Secretary Gerard Knap and I.C.D. Members
from (left to right) Mozambique, Lithuania, Latvia, Estonia, The Netherlands, USA, Spain, P.R. of China, Belgium, Sierra Leone, Brazil, Israel, France, South Africa, Portugal,
Bulgaria, NFDA South Africa, Bolivia, Singapore and Iceland.

FIAT-IFTA 48th I.C.D.
Meeting of the National Members
The FIAT-IFTA 48th I.C.D.
Meeting of the National
Members has been held on
Thursday May 25 during
the FUNERMOSTRA Funeral
Expo in Valencia, Spain from
May 24 to May 26, 2017.
Besides the delegates of the National
Members, President Teresa Saavedra (Bolivia) welcomed FIAT-IFTA Active Members
and Associate members coming from 31
countries.

This annual event featured:
• In Memoriam of FIAT-IFTA Founder
Jacques MARETTE deceased earlier this
year.
• I.C.D. Meeting of the National Members
on Thursday morning May 25; five
funeral industry presentations of Active
members from: Belgium: VNOC – Flemish
Crematorium Association; Bulgaria:
Posledna Pochit Funeral Group; P.R. of
China: Fu Shou Yuan Group and Yanan
Xianghe Ling Cemetery Group and from
The Netherlands ‘Facultatieve Group’.
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• Presentation of the FIAT-IFTA Funeral
Heritage National Committees from P.R.
of China and Poland.

• Side Meetings with the Board of PANA-

• An impressive President’s Report highlighting the activities of the President
and Board Members during the past
Federation year.

• Conference: FUTURE OF FUNERALS.
Speakers:

• Approval of the application of 3 new
National Members: Estonia, Latvia and
Lithuania. The application of Nigeria is
still pending.
• Presentation of the Strategic Plan to
develop and strengthen policies and
international relations of the unique
FIAT-IFTA Global Funeral Platform.
• Nomination of the new FIAT-IFTA treasurer Rob IJntema – The Netherlands
• Launch of the Autumn Pilot 2017 of the
FIAT-IFTA Funeral Exchange Program
presented by 1st Vice President Akinori
Matsui.
• Decision to participate as NGO Special
Consultative Status UN ECOSOC in the
African EU Partnership Program to
develop burial legislation and death
care regulations in cooperation with the
FIAT-IFTA African National Members
from Mozambique, Nigeria, Sierra Leone,
South Africa, Uganda and Zimbabwe.

SEF and Gremi d'Empresaris de Serveis
Funeraris de Catalunya.

PANASEF - SPAIN Josep Ventura Ustrell,
CEO ÄLTIMA MEMORA International –
SPAIN Alejandro Par, Director MEMORA
Group FU SHOU YUAN Group P.R. of
CNINA Wang JiSheng, CFA Director
Cemeteries NFDA - USA		
Christine Pepper, MBA, CAE
ORTHOMETALS – THE NETHERLANDS
Hidde Verberne, Director ORTHOMETALS
BV FUNERAL ZONE – UK Ed Gallois,
CEO of FUNERAL ZONE
HYGECO International – FRANCE Damien
Comandon, President at HYGECO
• Announcement of the 15th FIAT-IFTA
International Convention, to be held
last week of July 2018 in Bolivia and
hosted by ALPAR – Latin America..
Thursday Evening Gala Dinner hosted
by FUNERMOSTRA and PANASEF in the
Ciudad de las Artes y las Ciencias.

31

VIRKE GRAVFERDS
FAGKURS

VIRKE GRAVFERDS
FAGKURS

Trinn I

Trinn 2

Del 1 og Del 2 – 2017/2018

Del 1 og Del 2 – 2017/2018

Grunnleggende fagkurs for gravferdskonsulenter
Invester i dine ansatte. Få bedre forståelse og utvid
ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Det er også for dem som ønsker å kvalifisere seg til å bli daglige ledere av et byrå.

Fordypningskurs for gravferdskonsulenter

Del 1.
11.–15. september 2017 kr 9.900,(påmeldingsfrist 28. august)
Del 2.
12._16. mars 2018 kr 9.900,(påmeldingsfrist 26. februar)
Program
• Virke gravferds vedtekter, standarder og regler
• Trygdekunnskap for gravferdsbransjen
• Kommunikasjon og kvalitet
• Kundebehandling – Hvordan takle klager
• Forståelse av kalkulasjon for begravelsesbyråer
• Generelt om prisopplysninger for gravferd
• Etikk og retningslinjer SoMe og web
• Besøk til lokale begravelsesbyråer
• Moderne byrådrift
• Hvordan forebygge utbrenthet
Antall dager: 5 dager x 2
Sted:Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Oslo
Påmelding/informasjon:
anne.leinders-krog@
virke.no
Tlf 22 54 17 45

Del 1 18.–20. september 2017 Kr 6900,(påmeldingsfrist 4. september)
Del 2 19.–21. mars 2018 Kr 6900,(påmeldingsfrist 5 mars)
Program:
• Virke gravferds ressurs og beredskapsplan
• 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?
• Det digitale boet – hva skjer når eieren dør?
• Medietrening
Kursform:
Vi legger opp til veksling mellom faglig innledning,
gruppearbeid, refleksjon og diskusjon.
Antall dager: 3 dager x 2
Sted:
Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Oslo
Påmelding/informasjon:
anne.leinders-krog@virke.no
Tlf 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

www.virke.no/kurs
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Rådgivning og kundebehandling
Kunsten å beherske god rådgivning og kundebehandling
i ekstraordinære og krevende situasjoner er spydspissen
av en kunst som få kundebehandlere kan påberope seg å
beherske.
Påmeldingsfrist: 12. september 2017
Antall dager: 2
Sted:
Virkes lokaler, Henrik Ibsen gt 90, Solli Plass, Oslo
Kursavgift: Kr 4950,-

VIRKE GRAVFERDS
FAGKURS

Påmelding/informasjon: anne.leinders-krog@virke.no
Tlf 22 54 17 45

www.virke.no/kurs

Trinn 3
26.-27. september 2017

Møtekalender 2017
2017
1. –3. sept

Averøy

Nordisk Forum 2017 – årsmøte

Håholmen Havstuer

11. – 15. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I - Kurs høst 2017

Virkes lokaler

18. – 20. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II - Kurs høst 2017

Virkes lokaler

26. –27. sept

Oslo

Virke Gravferd Fagkurs Trinn III - Rådgivning og kundebehandling

Virkes lokaler

28. – 30. sept

Nederland

Funeral Exhibition - Evenementenhal Gorinchem

Gorinchem

17. – 19. nov

Polen

Memento Poznan Targi Funeralne

Posnan

September

Oslo

Styret for Gravferd - styremøte

Virkes lokaler

5. – 6. okt

Portugal

EFFS General assembly 2017

Lisboa

27. – 28. okt

Hønefoss

Virke Gravferd Vestfold/Buskerd-Oslo & omegn - Østfold - høstmøte

Sundvollen Hotell

29. okt – 1. nov

Boston USA

NFDA Convention & Expo 2017

Boston Convention Center

23. – 25. nov

Paris

Salon Funèraire 2017

Parc des Exposition du Bourget

17. – 19. nov

Polen

Memento Poznan Targi Funeralne

Posnan

Desember

Oslo

Styret for Gravferd – styremøte

Virkes lokaler

5.–7. mai

Bologna, Italy

Tanexpo

Bologna

10.–13. mai

Düsseldorf

BETA 2018

Tyskland

24.–27. mai

Oslo

Virke Gravferd Landsmøtet 2018

Raddison Plaza Hotel

23. – 25. mai

Sarpsborg

Virke Gravferd Landsmøte 2019

Quality Hotel Sarpsborg

7. – 9. juni

Warwickshire

National Funeral Exhibition 2019 – NAFD

Stoneleigh Park, UK

2018

2019
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Fant drømmejobben
Hege Rusten (23) fra Våler
har funnet drømmejobben
i et begravelsesbyrå. Hun
bestemte seg som 16-åring.
MARIANNE ØSTMOEN

Det er ønsket om å kunne hjelpe, bidra
med noe for noen i en vanskelig situasjon
og vise omsorg, som er drivkraften.
– Jeg har et ønske om å kunne hjelpe, så
jeg kunne sikkert blitt sjukepleier eller ambulansearbeider, men jeg trives så innmari
godt med dette, sier Hege Rusten.
I vår ble hun ansatt i deltidsstilling i Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud. Men hun
har vært jevnlig innom bedriften siden
konfirmasjonsalderen.
Det begynte med at Odd Toverud, som
mange ganger før, var på besøk hos
konfirmantene og fortalte om begravelse
og død, som en del av konfirmasjonsundervisningen.
– Jeg fattet interesse for yrket allerede da.
Og da vi skulle ha arbeidsuke på ungdomsskolen spurte jeg om jeg kunne være her.
Da jeg fylte 18 og fikk førerkort fikk jeg
ferievikariat. Jeg bestemte meg like etter
jeg var her første gang for at dette er noe
jeg har lyst til å drive med. Og drømmen
var å få jobb i byrået her på Flisa, forteller
Hege.

Studerte økonomi
Etterpå har hun studert økonomi og ledelse i Oslo. Samtidig har hun passet på å ta
alle kursene hun kan innen Virke Gravferd,
som er begravelsesbyråenes organisasjon
med egen skolering for de som jobber i
bransjen. I tillegg jobbet hun i begravelsesbyrå i Oslo i studietiden.
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Hege rusten startet som ekstrahjelp i Kordahl & Toverud og fattet interesse for en karriere i gravferdsbransjen.

– Mamma syntes ikke noe om det til å
begynne med. Nå synes hun, og alle andre
det er greit. De skjønner jeg virkelig mener
at det er dette jeg vil drive med, sier Hege
Rusten.

tid med de døde i forhold til tida vi bruker
med de pårørende. Det er veldig meningsfylt å kunne bidra til at noens vanskeligste
dager kanskje blir litt lettere, sier Hege
Rusten.

– Hva slags forhold hadde du til døden og
begravelser før du kom innenfor dørene her?

Regnskap og sjukehjem

– Jeg syntes egentlig det var litt skummelt.
Jeg opplevde dødsfall i familien og ville
ihvertfall ikke se den døde. Nå oppfordrer
jeg selv andre til å se, være med på syning,
som vi kaller det. Jeg prøver å påvirke folk
til å være delaktige, og ikke minst la barna
være med, sier Hege Rusten.
– Er det store forskjeller på å jobbe i begravelsesbyrå i Oslo, og her i Solør?
– Ja, vi bruker mer tid med hver enkelt
her. Det er jeg glad for at vi har muligheten
til. Det blir mer personlig her. Ofte kjenner
vi jo de vi skal snakke med, eller noen i
familien eller vennekretsen. Alt kommer
nærmere her, sier Hege.
– I Oslo kan en familie oppleve å være
i kontakt med mange forskjellige fra
begravelsesbyrået fra de tar kontakt til
begravesen er over. Her prøver vi så langt
det er mulig at en familie har den samme å
forholde seg til hele vegen, sier Hege.

Blir aldri rutine

Det er ingen annen utdannelse som fører
til Hege Rustens drømmejobb enn kursene
– personlig egnethet og å lære av gode
medarbeidere.

– Hvis denne jobben blir ren rutine har
en misforstått. Hver familie er unik og vi
prøver å tilpasse oss og legge til rette på
best mulig måte for de det gjelder, akkurat
der og da. Det er en veldig variert jobb,
sier Hege

– Jeg skjønte tidlig at Hege kunne bli en
framtidig medarbeider, sier Odd Toverud.

–Blir det ikke tungt med så mye død nært
innpå?

– Hva sa familien din til at du ville velge et
så spesielt yrke?

– Om det ikke blir rutine, så venner en seg
til å ha døden tett innpå seg. Vi bruker lite

Nå jobber hun 40 prosent ved siden av i
Flisa Regnskap, og tar vakter på sjukehjemmet i tillegg.
– Dette kunne ikke blitt bedre. Jeg trives
kjempegodt, sier 23-åringen som har valgt
litt annerledes enn unge damer flest.

Utvidet
Begravelsebyrået Kordahl & Toevrud har
3,4 årsverk.
– Vi har utvidet litt. Det gir økt trygghet
i de travleste periodene og ved ferieavvikling. Vi er inne i et generasjonsskifte.
Odd pesjonerer seg, sier daglig leder Tore
Huuse Øwre og forteller at endringene
begynte da han kom inn i firmaet for fire
år siden. Etterpå har John Arild Kordal blitt
ansatt i full stilling. Han har drevet Glåmdal
Begravelsesbyrå på Kongsvinger. Det er nå
blitt en del av byrået på Flisa.
– Nå utvidet vi med Hege i en litt fleksibel
deltidsstilling, litt etter behov. Vi ville gjerne beholde Hege her for framtida, og når
hun kan jobbe litt flere steder framover
klarer vi det, sier Tore Huuse Øwre.
Han har akkurat vært på årsmøte i Virke
Gravferd i Hedmark og Oppland. Der var
etikk og moral i bransjen, standard for
god gravferdskikk, utstillinger at utstyr og
vandreforestilling om gravferdshistorien,
noe av det som sto på programmet.
– Vi fikk også presentert den første
el-bårebilen, en Tesla som skulle til et byrå
i Oslo, forteller Tore Huuse Øwre.
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Til i fjor, da han måtte ha en hjerteoperasjon har ikke Odd hatt en eneste dag
sjukefravær, og han har sett fram til å gå
på jobb hver eneste dag.
– Det har altså ikke vært 30 nitriste år,
selv om du har jobbet med døden tett innpå
deg?
– Jeg har aldri gruet meg for å gå på jobb.
Å kunne være sammen med, og kanskje
bidra til at de som har sine kjeeste dager
i livet kan ha det litt bedre, har vært drivkraften. Det har vært meget meningsfylt.
Jeg har hatt en god følelse av å ha vært til
nytte for noen som har hatt det vanskelig,
sier Odd, som har delt ut mange tusen
sanger i kirkedøra, kjørt mange tusen mil
med bårebil og tørket et ukjent antall tårer.
– Men det må da ha vært mye trist og
tragisk i alle disse årene?
– Nittini prosent av dem som dør er gamle
mennesker som dør en alvorlig død av
alderdom. Det er vemodig ja, men helt
naturlig, sier Odd.

Og n'Odd blir
pensjonist
– Jeg har hatt en meget
meningsfylt jobb. Nå er
tiden inne for å avslutte. Litt
arbeid i primærnæringen
blir det fortsatt og kanskje
får jeg tid til en fisketur med
barnebarna av og til, sier
Odd Toverud.
MARIANNE ØSTMOEN

– Da jeg var 67 var jeg ikke klar for å bli
pensjonist. Nå tror jeg at jeg er det. Nå er
det greit, sier Odd Toverud (71).
Han har arbeidet i begravelsesbyrået i
Åsnes i mer enn 30 år. 1. august 1986
ble han ansatt av Jon Kordahl som til da
hadde drevet begravelsesbyrå med vakt
døgnet rundt, året rundt, alene i 12 år.
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Han følte for litt avlastning og hadde fått
forslag på Odd som en egnet medarbeider.
Og vedkommende som forslo det kunne
umulig hatt mer rett.

Fra fiskebil til likbil
Til spørsmålet fra Jon, om å begynne hos
ham kom, hadde Odd kjørt fiskebil. Først
sammen med sin far Erling, så alene etter
at faren ble pensjonist. Men egentlig er
Odd utdannet flymekaniker med spesialisering på jetmotorer!
Han ble ansatt hos Jon Kordahl. Da Jon senere solgte til Fonus ble begge ansatt der,
men etter en stund sa de opp og begynte
for seg selv igjen.
– Jeg sa opp og begynte eget firma i en
alder av 60 år, men jeg har ikke angret en
dag på det, sier Odd Toverud.

Med det mener han ikke at det ikke er trist
og vemodig når gamle mennesker dør, men
det er noe annet enn når barn, eller unge
mennesker dør.
– Når småbarn dør av kreft, ungdom
omkommer i ulykker eller noen tar sitt
eget liv er det tragisk. En er ikke uberørt
i en slik situasjon. Men motivasjonen har
vært å være til stede for dem som er igjen.
En må være glad i mennesker for å ha en
slik jobb. Men en må ha evnen til å kutte
ut når en drar hjem. I krevende, spesielt
vanskelige tilfeller er det nok ikke alltid jeg
har klart det, sier Odd Toverud.
Han har gått i vakter i alle årene i bransjen
og brutt opp fra familieselskap både på
julekvelden og nyttårsaften for å bistå når
noen har ringt om dødsfall.
– 17. mai har jeg fått fri, for da har jeg spilt
med hornmusikken. Ellers har jeg vært på
vakt på alle slags dager gjennom årene.
– Og nå har du parkert bårebilen for godt?
– De har spurt om de kan få ringe meg hvis
de trenger ekstra hjelp, og jeg har sagt de
skal få lov, sier Odd.
Men daglig oppmøte i Kaffegata blir det
ikke heretter.

Hverken han eller Jon trivdes som en del
av et stort konsern.
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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?

Rodius 4x4 Premium
- Norges rimeligste 4x4 bårebil.

Når det skal velges ny bil i et begravelsesbyrå er det mange viktige faktorer å ta hensyn til.
Driftsikkerhet, forutsigbarhet og framkommelighet. En praktisk og solid løsning tilpasset byråets
behov samt det å kunne vise et elegant og stilrent bilde utad, og ikke minst skape god inntjening.
- Nye SsangYong Rodius Premium 4x4.

2,2 L CRDI 178hk - 400Nm.
4x4 med lavserie.
7-trinns tiptronic Automatgir.

Skreddersydde løsninger i bårerom.
Kamera foran og bak.

Fra kun 399.900,- eks. mva.
(Pris ferdig ombygget m/ man. Uttrekkbar slede.
eks. Leveringskostnader kr. 8 500,- eks. mva.).
(Kan tilbakeføres til 7-seter personbil
avgiftsfritt etter 3 år).
Vi leverer over hele landet!

Autocenteret Fjeldstad AS
Hvittingfossveien 25
3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77 / 934 36 772
Post@autocenteret.no
www.autocenteret.no

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

Takk for all vennlig detagelse ved
Navn Navnersens bortgang

Til minne

Familien

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

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

Norsk
Norskkvalitet
kvalitet
i iover
100
år
over 100 år
Oppnå større fordeler ved
Oppnå større fordeler ved
å ha Eide Stein as som din
å ha Eide Stein as som din
leverandør av gravminner.
leverandør av gravminner.

ViVitilbyr
tilbyrditt
dittbyrå:
byrå:
» »God
Godfortjeneste
fortjeneste
» »Hurtig
Hurtiglevering
levering
» »Fornøyde
Fornøydekunder
kunder
Ta Ta
kontakt
med
ossossforforetet
kontakt
med
tilbud
omom
agentur
tilbud
agenturi ditt
i ditt
område.
område.

Per Einar
Ellinggard
MagneMagne
Eide Eide Per Einar
Ellinggard
Innkjøpssjef/ Markedsansvarlig
Markedsansvarlig
Innkjøpssjef/
Markedsansvarlig
Markedsansvarlig

EKH.no

LeifEide
Olav Eide
Leif Olav
Daglig leder
Daglig leder

www.eidestein.no
www.eidestein.no
telefon:
99 250
telefon:
712712
99 250
faks:
712
99
faks: 712 99 251251
e-post:
post@eidestein.no
e-post:
post@eidestein.no

EKH.no

Eideas
Stein
tre ieiere
i sin ledergruppe:
Eide Stein
haras
trehar
eiere
sin ledergruppe:

PYNTEUTSTYR
LYSESTAKER
I EDELSTÅL

Lysestakene tar liten plass ved transport,
da alle tre lysestakene kan monteres inni
hverandre.

i stål, lakkert
i messingLeveresog
i tre høyder - 90 cm, 105 cm og 120 cm. Leveres også med topp og fot i tremateriale, mørklaksølvfargekert eller lyslakkert.
Samme pris!

Enkelt og solid pynteutstyr med løse
topper – blomstervase og oasisskål.
Leveres i tre høyder –
60 cm, 90 cm og 120 cm.

www.bentzenutstyr.no

Tlf.: +47 6925 1445 – Telefax: +47 6925 3387
E-mail: ordre@bentzenutstyr.no – Hjemmeside: www.bentzenutstyr.no

”

Mer innhold til minnesidene på internett
Når det bestilles programhefter eller minnebøker fra inMemory.no, genereres det
automatisk en digital ”bla-fil” som distribueres omgående på minnesidene til den
avdøde. Dette vil øke interessen for disse og gi mer trafikk på byråets hjemmesider.

Programheftet på mobilen eller iPad
Ved bestilling får byrået automatisk et A4 ark med QR-kode til programheftet.
Dette kan settes i en monter, så folk kan få programmet på mobilen og eventuelt
dele med noen som ikke kunne være til stede i seremonien.

07 Media

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

inMemory.no

I fremtiden vil det å
skanne en QR-kode bli
den naturligste
ting av verden.

”

EKH.no

EKH.no

In Memory AS | Postbok 269 | 3201 Sandefjord | 916 94 440 | bjarne@inmemory.no | www.inmemory.no
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loops.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.
Les mer og se vårt utvalg av kister på www.sibi-kister.no

•

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

6490 Eide - Tlf.: 71 29 80 12 / Fax: 71 29 80 22
post@br-strand.no - www.br-strand.no

loops.no
loops.no

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

RAPPOLD SPESIALBILER
– BRUKTE OG NYE

Myrle Bil er forhandler av begravelsesbiler og kan tilby et variert utvalg av
begravelsesbiler til det norske markedet. Som norsk forhandler av Rappold
begravelsesbiler leverer vi både spesialbiler og deres store utvalg av løsninger
til biler som Mercedes V-klasse, Volkswagen Multivan, Ford Transit o.l .
Innredningen kan enkelt overføres til neste bil. I tillegg leverer vi norske Mercedes
GLS og V-klasser med 5 års garanti.

Alle modellene går tilbake til personbil etter endt bruk som begravelsesbil.

Kontakt oss for mer informasjon og en uforpliktende samtale.

MYRLE BIL | Kjetil Myrle | Kongleveien 4 | 7340 Oppdal
T: 930 09 289 | k.myrle@oppdal.com
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Nyhet 2017 Chrysler Pacifica
– den ultimate bårebilen

Nye CHRYSLER PACIFICA – en høyteknologisk utstyrsbombe med høy grad av kjørekomfort og brukervennlighet. Majestetisk, tidsriktig og miljøvennlig driftslinje
– den optimale bilen for graferdskonsulentens yrkesaktive hverdag.

En nyskapende arvtager etter kanskje Norges mest solgt bårebil, legendariske
Chrysler Grand Voyager.

Chevrolet Suburban med
stor plass i fører- og bårerom

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

Vi leverer Chevrolet Suburban som begravelsesbil. Bårerommet har plass til kiste på hele 240
cm og i tillegg har fører førsteklasses plass- og
komfort – selvfølgelig er firehjusltrekk standard.

Kontakt oss for ytterligere informasjon og pristilbud!

Moen, 6440 Elnesvågen • Tlf 71 26 50 00 • NO 951 734 543
rolf@nerland-autosalg.no • www.nerland-autosalg.no

