Kontakt oss!
Du kan bli passiv Gjertrudvenn
ved å følge oss på Facebook.
Dersom du ønsker å delta aktivt
i en gruppe eller har spørsmål,
kan du ta kontakt på e-post.
Er du urolig for hvordan din egen
situasjon/gravferd vil bli, er du
også velkommen til å ta kontakt.
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• Nettverket med dets lokalgrupper
har ingen økonomi. Alle gode hjelpere/
Gjertrudvenner deltar uten lønn eller
annen godtgjørelse. Ingen kan sette seg
i en situasjon der man tjener penger
på arbeidet eller samler inn/skaffer seg
midler.

Noen forlater livet
i dypeste ensomhet,
uten pårørende ved kisten.
Gjertrudvennene er medmennesker
som ønsker å bidra til en verdig avskjed.
Vi ønsker å være en venn.

E-post:
gjertrudvennene@hotmail.no
Nettside:
www.gjertrudvennene.org
Blogg:
www.gjertrudvennene.isay.no
Facebook:
Gjertrudvennene
Twitter:
@gjertrudvennene

www.gjertrudvennene.org

Gjertrudvennene ble etablert som nettverk 20. oktober 2012 og består i dag av
en rekke lokalgrupper og kontaktpersoner rundt om i landet. Dette er medmennesker som ønsker å bidra når det
ved livets slutt tas avskjed med den som
ikke har noen venn/nettverk. Det skjer
heldigvis ikke så ofte, men noen ganger
har mennesker verken slekt, venner eller
bekjente til å følge seg under gravferden.
Mediene har fortalt om mange skjebner,
og slike oppslag er trist lesning.
Når det ikke finnes pårørende eller noen
andre nære, eller dersom disse – av ulike
årsaker – ikke kan eller ønsker å ta på seg
ansvaret for gravferden, er kommunen
pliktig til å ta seg av arrangementet, jfr.
den såkalte gravferdslovens paragraf 9.
Dette kalles da en kommunal gravferd.

Det er i storbyene kommunale gravferder oftest arrangeres, og spesielt i Oslo.

Denne presentasjonen retter seg mot deg
som har lyst til å bli Gjertrudvenn og
være med i en lokalgruppe, men like mye
til offentlighet, prester, begravelsesbyråer, sykehjem/helsepersonell og andre.
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Gjertrudvennenes tanke er at ethvert
menneske ikke bare må bli sett og verdsatt i levende live, men også når livet er
ved veis ende. For hvert menneske har
hatt et unikt liv og fortjener den respekt
at det vises oppmerksomhet idet livet tar
slutt. Vi synes ikke at noe menneske skal
måtte si farvel til denne verden alene.
Alle bør ha en eller flere venner med seg
når det kommer til den endelige avskjed.
Ingen skal måtte gå den veien alene.
Derfor har vi som mål å være til stede i
kapellet som en venn; en Gjertrudvenn.
Vår hovedoppgave er å være til stede.

Men antallet kommunale gravferder er
økende, også på mindre steder. I 2015
ble det arrangert 105 slike gravferder i
hovedstaden. Antallet på landsbasis er
usikkert. På mindre steder er behovet
langt mindre, men vi ser det som viktig
å etablere oss også der. I mindre byer kan
en lokalgruppe velge å også tilby tilleggstjenester. Dette kan være å følge en eldre/
syk, som kanskje ikke har annet nettverk,
på et besøk til en grav, for eksempel i forbindelse med høytider. En Gjertrudvenn
kan også tilby seg å være følge i en gravferd, da det for noen kan være en stor
utfordring å komme seg avgårde til en
gravferd eller et gravbesøk.

Gjertrudvennenes
formålsparagraf

Retningslinjer for
Gjertrudvennene

• Gjertrudvennene er et nettverk av
medmennesker og lokalgrupper som
deltar i kommunale gravferder, der det er
ventet få eller ingen til å følge.

• Gjertrudvennene er et nettverk bestående av medmennesker og lokalgrupper, der vi følger dem som har få
eller ingen andre, til den siste hvile.

• Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder, der det forventes få andre
til å følge – dersom pårørende ønsker
det.

• Gjertrudvennene er ikke religiøst
basert. Det er menneskeverdet vi ønsker
ivareta. Enhver avdød er like viktig for
Gjertrudvennene uavhengig av stand,
rase, etnisitet, livsløp og andre forhold.

• En lokalgruppe kan også velge å tilby
å utføre andre medmenneskelige oppgaver, som å følge en som trenger det,
til en gravferd, eller følge en som trenger
det, på et gravbesøk.

• Lokalgrupper driver sitt arbeid helt
selvstendig på en etisk god måte og i
samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag og retningslinjer. (Forts.)

