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Til: Gravferdsbyrået
Praktisk informasjon for godt samarbeid

HUMANISTISK GRAVFERD
er en høytidelig og verdig seremoni på humanistisk verdigrunnlag for
markering av livets slutt. Seremonien gjenspeiler avdøde som person.
.Humanistisk er nærmest det «nøytrale» i gravferdsform

God informasjon om ulike verdier og muligheter, vil sikre at de pårørende tar
et valg som oppleves best mulig for dem. Dere i gravferdsbransjen er svært
viktige i denne sammenheng og kan hjelpe pårørende med riktig forståelse av
alternativer og verdigrunnlag. Betegnelsen «livssynsnøytral» om selve
seremonien kan være misvisende. Prinsipielt kan som oftest musikk, dikt og
tekster knyttes til en eller flere livssyns- eller trosverdier. Pårørende som
ønsker en «livssynsnøytral seremoni» vil i mange tilfeller mene en seremoni
uten religiøs forankring. For en del av disse kan Humanistisk gravferd være et
meget godt alternativ. Det er en gravferdsform tuftet på humanisme og
allmennmenneskelige verdier, noe som kan passe for mange. Dersom de
pårørende av spesielle grunner har et sterkt ønske om et innslag med religiøs
forankring, kan unntak avtales.
«Livssynsnøytralt» benyttes riktig som fysisk beskrivelse av rommets/byggets
grunnutforming. Fastmontert kunst bør være universell og inkluderende – og
nøytral. Med ulike mobile symboler (kristenkors, Buddha-figur etc.) kan
ønsket verdisetting av lokalet oppnås. «Livssynsåpen» seremoni (ikke i regi av
Human-Etisk Forbund) er helt åpen for verdiblandet innhold –
humanisme/kristendom/islam etc. etter pårørendes eventuelle ønsker. God
informasjon om ulike verdier og muligheter vil sikre at de pårørende tar et, for
dem, riktig valg.
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«Humanistisk seremoni avholdes i …»
Annonseteksten kan gjerne angi type gravferd, f.eks. humanistisk/kirkelig/buddhistisk/livssynsåpen mv.

Heftet: «En orientering om Humanistisk gravferd»
med eksempler, håper vi kan være til nytte for de pårørende.
Meld fra dersom ditt byråkontor trenger flere av disse infoheftene tilsendt.

Rutiner – formidling av gravferdstaler/seremonileder
Når Humanistisk gravferd er aktuelt, kan dere i et gravferdsbyrå (eller
pårørende) ta kontakt med fylkeskontoret i Human-Etisk Forbund. Der blir
oppdragene fordelt mellom våre talere, og dere vil få en rask tilbakemelding.
Oppnås ikke kontakt med fylkeskontoret, kontaktes hovedkontoret på telefon
23 15 60 00.
Informer gjerne om at vår bistand er gratis dersom avdøde var HEF-medlem.
Dersom avdøde var voksen og ikke HEF-medlem faktureres et gebyr på
kr 3000 gjennom byrået. Ved et medlems barns/ungdoms død ytes også gratis
bistand til pårørende.

Gravferdstaleren setter opp programinnhold og kjøreplan
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.

Snu arket!

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 gravferds-melding
til gravferdstaleren samt til HEFs fylkeskontor for registrering i vår database.

Finne egnet seremonirom? – Spør ordføreren!
Humanistisk gravferd avholdes i egnede allmenne rom, dvs. ikke i regulære
kirkebygg. Mangel på egnede og store nok seremonirom kan være årsak til at
familier i sorg motvillig velger kirkelig gravferd, kanskje i strid med avdødes
uttrykte livssyn. Pårørende i sorg har kanskje ikke krefter eller anledning til å
lete opp et egnet livssynsnøytralt lokale. De ønsker kanskje heller ikke å være
«til bryderi» for andre. I slike situasjoner er det fint om byrået i tidlig planlegging kan spørre kommunen (gjerne ordfører) om de har egnet nøytralt
lokale for denne gravferden – og om kommunen om nødvendig kan bistå med
praktisk tilrettelegging (rigging av stoler, utlån og transport av musikkanlegg
mv.). Slike henvendelser vil kunne bidra til en verdig løsning for de pårørende
samt å bevisstgjøre og ansvarliggjøre kommunen.
Vi i HEF samarbeider gjerne med dere i byrået om å påvirke kommunene for å
legge til rette, slik at ikke-kristne også skal kunne ha tilgang til egnede
offentlige seremonirom. Les mer i vårt infohefte «Seremonirom for alle – et
tilbud i din kommune?» på www.human.no eller be om å få heftet tilsendt.

Religiøse symboler bør fjernes eller tildekkes
For pårørende som skal arrangere humanistisk eller annen ikke-kristen
gravferd kan kristenreligiøse symboler være meget forstyrrende. I allmenne
gravkapeller er det fint om byrået kan fjerne eventuelle løse symboler, korset
på kistelokket, jordkasse, spade, bibler, etc. Tildekking av eventuelle
fastmonterte religiøse symboler kan gjøres, men vurder det estetiske med de
pårørende.

Humanistsymbol på kistebil og grav
Vår gravferdstaler har med seg talerstolbanner med humanistsymbol.
Kistebilen skal ha humanistsymbol på taket. Som nødløsning anbefales byrået
å ha lyspinne uten symbol eller å dekke over korset (dette er tillatt iht.
forskriftene). Det er ellers ønskelig at pårørende får informasjon om mulig
bruk av humanistsymbolet både i annonsen, programmet, på kistelokket, på
ventetegn og på gravminnesmerket.

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.
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