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Gode valg og god bistand for pårørende
HUMANISTISK GRAVFERD
er en høytidelig og verdig seremoni på humanistisk verdigrunnlag for
markering av livets slutt. Seremonien gjenspeiler avdøde som person.
.Begreper forvirrer?
Livssynsåpent:
Livssynsnøytralt:
Religionsnøytralt:
Privat
Allment
Humanistisk

Blanding av livssyn, privat
Hva er helt nøytralt? Vanskelig å få til!
Helt uten religion?
Blandet livssyn – alle varianter
= Humanistisk? = Livssynsnøytralt?
= Livssynsnøytralt? = Allment?
Ikke likhet med religioner!

Når pårørende innledningsvis uttrykker ønske om en
«livssynsnøytral» seremoni uten religion – kan det da
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kanskje være Humanistisk de egentlig mener? God
informasjon kan være å spørre om det for dem er forskjell på
humanistisk / livssynsnøytralt / allment / religionsnøytralt? Humanistisk
gravferd og verdigrunnlag kan for dem være det nærmeste de i praksis
kommer det «livssynsnøytrale» og allmenne, og HEF kan spørres om å bistå.
«Livssynsnøytral» seremoni er egentlig vanskelig. Det er gjerne elementer av
tro- og livssyn i mange sangtekster og dikt. «Livssynsåpent» med mulig
blandet verdiinnhold, kanskje med valg av et par salmer, blir absolutt ikke
livssynsnøytralt.
Med humanistisk verdigrunnlag er det ikke naturlig med religiøst innhold.
Programmet settes opp etter de pårørendes ønsker, i samarbeid med – og
veiledning fra – HEFs gravferdstaler. Mange pårørende har uttrykt
takknemlighet for bevisstgjørende info før seremonien slik at de valgte bort
religiøse innslag. Om en religiøs tekst er ønsket kan det tas med, og taleren
kan nevne sammenhengen som et godt poeng i minnetalen.
Som beskrivelse av et fysisk seremonirom/bygg er «livssynsnøytralt» riktig
ord. Fastmontert kunst bør være universell og inkluderende. Med ulike
mobile symboler (kristenkors, Buddha-figur etc.) kan ønsket verdisetting av
lokalet oppnås under bruk.
God informasjon om ulike verdier og muligheter vil sikre at de pårørende
tar et, for dem, riktig valg av seremoniform og lokale!

Min kjære hustru,
vår gode mor, svigermor og bestemor

Kari Nordmann
født 1. januar 1938
døde på Storetun sykehjem 1. januar 2016
I takknemlighet over å ha vært med i hennes liv
og hun i våre liv
Ola
Svein
Berit
Lise
Annika
Martin, Gerd, Mette, Kristian
Øvrig familie og venner

Annonseteksten:
«Humanistisk seremoni avholdes i …»
Lesere av annonsetekstene leter gjerne etter hva slags type gravferdsform som
er valgt av de pårørende, f.eks. humanistisk/kirkelig/buddhistisk/livssynsåpen/privat mv. Type gravferdssymbol behøver ikke være signal om dette. Det er
derfor fint om byrået veileder pårørende om at dette enkelt kan informeres om
med ett ord i annonsen.

Humanistisk seremoni
i Storetun seremonibygg
lørdag 15. januar kl. 12.00
Like kjært som blomster er en gave til Lilletun
janitsjarkorps.
Alle er hjertelig velkommen til seremonien og til
påfølgende minnesamvær i Storetun velhus.
Urnen settes ned på Lilletun gravplass,
navnet minnelund, i mai

Snu arket!

Egnet seremonirom?
Ring gjerne til ordføreren, før din pårørendesamtale, og spør om mulige
kommunale egnede seremonirom. Dette vil bevisstgjøre kommunen og
politikerne om behovet for seremonirom alle kan bruke. Kontakt gjerne HEFs
lokallag for samarbeid byrå/HEF om initiativ overfor kommunen. Se våre
nettsider om infohefter vedr. seremonirom.

Formidling av gravferdstaler/seremonileder – rutiner
Ta kontakt med vårt aktuelle fylkes-/regionkontor. Der blir oppdragene
formidlet mellom våre talere, og byrået vil få en rask tilbakemelding. Oppnås
ikke kontakt med fylkes-/regionkontoret kontaktes hovedkontoret på telefon
23 15 60 00.
Informer gjerne om at HEFs bistand er gratis dersom avdøde var HEF-medlem.
Dersom avdøde var voksen og ikke HEF-medlem faktureres et gebyr på
kr 4500 gjennom byrået. Ved et barns/ungdoms død ytes også gratis bistand
dersom en av foreldrene er HEF-medlem.

Programinnhold og kjøreplan – gravferdstalerens ansvar
Våre gravferdstalere bistår pårørende med veiledning, valg av
programinnhold, regi, minnetale og seremoniledelse. Om ønskelig kan vi forut
for en helt privat seremoni bistå med kun samtale og veiledning.
Etter samtalebesøket oversender vår gravferdstaler oppsatt kjøreplan samt
punkter for trykking av program til byrået. Pårørendes spørsmål om programinnhold ledes til vår gravferdstaler. Byrået oversender sin gravferdsmelding til
gravferdstaleren samt til HEFs fylkeskontor for registrering i vår database.

Infomateriell – internett – byrå – pårørende
Se våre nettsider www.human.no/gravferd samt egen infoside for byråer.
Heftet: «En orientering om Humanistisk gravferd» inneholder eksempler på
program og lister over ofte brukt sang/dikt/musikk. Denne er for byråets
utdeling til pårørende.
Heftet «Seremonirom for alle – Et tilbud i din kommune?» viser og forklarer
kriterier for livssynsnøytrale seremonirom/bygg og hvordan jobbe med denne
saken.
Meld fra når ditt byrå trenger flere av disse infoheftene tilsendt!

Felles evaluering og debrifing?
Det er ønskelig at byråets representanter er til stede i salen under seremonien
for felles trygghet og ledelse, og for mulighet til felles evaluering etterpå. Gi
gjerne vår gravferdstaler din bransjefaglige tilbakemelding etter seremonien.
Ris og ros og gode tips bidrar til gjensidig forbedring av seremoniene. Etter
tunge oppdrag kan det også være fint med felles debrifing. Inviter gjerne vår
gravferdstaler med på byråets eventuelle debrifing.
Ta gjerne imot invitasjonen fra våre fylkeskontorer når
de arrangerer samlinger med gravferdstalere og byråer
for erfaringsutveksling og faginformasjon.

Vennlig hilsen
Human-Etisk Forbund
Vinjar Tufte
seniorrådgiver gravferd
Mob: +47 926 17 166
Sentralbord: +47 23 15 60 00
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