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Kontakt oss!
Har du ønske om et samarbeid med

Gjertrudvennene
•

Ønsker du at Gjertrudvennene
skal delta i en gravferd

•
Ønsker du å bli en aktiv Gjertrudvenn i 
lokalgruppe eller stå som stedskontakt?

•
Er du urolig for hvordan din egen

 situasjon/gravferd vil bli?
•

Har du spørsmål
om Gjertrudvennene?

•
Er det ønskelig med et intervju med

Gjertrudvennene?

Ta da kontakt på vår e-postadresse:
gjertrudvennene@hotmail.no

 
Til media: Vi tar aldri med medier i en 

gravferd. Vi bruker ikke telefon av
kapasitetshensyn.

Gjertrudvennene er ikke en medlems-
organisasjon, men du kan støtte oss og være 

en passiv Gjertrudvenn ved å følge oss på 
Facebook.

Facebook: Gjertrudvennene
Nettside: www.gjertrudvennene.org

Infoblogg: www.gjertrudvennene.isay.no
Twitter: @gjertrudvennene

www.gjertrudvennene.org

Retningslinjer
1. Gjertrudvennene er ikke religiøst
basert, men er opptatt av å ivareta
menneskeverdet. Enhver avdød er like 
viktig for Gjertrudvennene uavhengig 
av etnisitet, religion, stand og livsløp.
 
2.  Lokalgrupper driver helt selvstendig 
sitt arbeid på en etisk god måte og i 
samsvar med Gjertrudvennenes verdi-
grunnlag, formålsparagraf og retnings-
linjer.

3.  Nettverket med dets lokalgrupper 
har ingen økonomi. Enhver Gjertrud-
venn deltar uten lønn eller annen godt-
gjørelse. Ingen Gjertrudvenn kan sette 
seg i en situasjon der man tjener penger 
på arbeidet eller samler inn/skaffer seg 
midler.

4. Gjertrudvenners deltakelse i grav-
ferder skal skje på en diskret og tilbake-
trukket måte.
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Nettverket Gjertrudvennene ble etablert 
20. oktober 2012, var i tjeneste i Oslo 
fra ettersommeren 2013, og har nå en 
rekke kontaktpersoner, lokalgrupper 
og stedskontakter rundt om i landet. 
Gjertrudvennene består av folk som
ønsker å bidra når det ved livets slutt tas 
avskjed med personer uten familie og 
nettverk. Det er heldigvis ikke så ofte, 
men det skjer at et menneske verken har 
slekt, venner eller bekjente til å følge 
under seremonien. Mediene har skrevet 
om mange skjebner, og slike oppslag er 
trist lesning.

Når det ikke finnes pårørende, eller
disse ikke ønsker eller kan ta på seg
ansvaret for gravferden, er kommunen 
iht. den såkalte gravferdslovens paragraf 
9, pliktig til å ta seg av arrangementet. 
Det kalles da en gravferd uten ansvarlig 
pårørende, eller kommunal gravferd.

Gjertrudvennene mener at hver enkelt 
person må bli sett og verdsatt i levende 
live, men også når et liv er ved veis ende. 
For hvert menneske har hatt et unikt liv 
og bør vises oppmerksomhet og respekt 
idet livet tar slutt. Gjertrudvennene
synes ikke at noe menneske etter et levd 
liv skal måtte si farvel til denne verden 
alene. Vi har derfor som mål å være til 
stede i kapellet som en representant for 
samfunnet, en venn, en Gjertrudvenn. 
Vår hovedoppgave er tilstedeværelse.
Gravferder (bisettelser og begravelser) 
uten ansvarlig pårørende er i stor grad 

et byfenomen, og det er i Oslo, med 
sine rundt 100 gravferder uten ansvarlig
pårørende per år, at hovedarbeidet fore-
går.  Selv om behovet er langt mindre
utover i landet, er tendensen økende også 
på mindre steder. Gjertrudvennene kan 
for øvrig også delta i ikke-kommunale 
gravferder, der det er ventet få til å følge 
– dersom den pårørende ønsker det.

Denne presentasjonen retter seg mot 
deg som har lyst til å bli Gjertrudvenn 
og være med i en aktiv lokalgruppe eller 
være passiv stedskontakt (en ressurs), 
men like mye til offentlighet, fellesråd,
kirkekontor, prester, begravelsesbyråer,
sykehjem/helsepersonell og andre. 
Send oss en e-post hvis du ønsker å
etablere kontakt eller informere om en 
gravferd med behov for vår deltakelse.

Formålsparagraf

1. Gjertrudvennene er et nettverk bestå-
ende av kontaktpersoner, lokalgrupper 
og stedskontakter som deltar i gravferder 
uten ansvarlig pårørende (kommunale
gravferder), der det er ventet få eller
ingen til å følge.

2. Når det ikke finnes pårørende som 
tar på seg ansvaret for en gravferd, er 
det kommunen som plikter å arrangere 
den. Gjertrudvennene har en målsetting
om at enhver gravferd uten ansvarlig
pårørende i Norge, skal foregå på re-
spektfull måte og på lik linje med andre 
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gravferder. Dette inkluderer blant annet 
at kommunen besørger avisannonsering, 
at det avholdes seremoni med forretter 
og musikk, kiste, at det bekostes en båre-
bukett, at det lages program til utdeling 
og at avdøde får et navnet gravminne.

3. Gjertrudvennene kan også delta i
ikke-kommunale gravferder, der det
forventes få andre til å følge – dersom
pårørende ber om det.

4. En lokalgruppe kan også velge å
utføre oppgaven med å følge en som 
trenger det, til en gravferd, eller følge på 
et gravbesøk.
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