Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd,
og du kan trygt overlate alle de praktiske oppgaver til oss
VI ER BEHJELPELIG HELE DØGNET
Døgnåpen telefon: 74 16 44 00

Hos oss er konferanse i hjemmet uten ekstra kostnad!

Det er ekstra fint når avskjeden gjenspeiler
den personen vi tar farvel med

�
Oversikt over noen av de aktuelle tjenester vi kan bistå med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Henting hele døgnet ved dødsfall i eller utenfor hjemmet
Dødsmelding og andre offentlige papirer (Politi / Tingrett, etc)
Fastsettelse av tid og sted for seremoni
Kontakt med kirkekontor / prest / forretter
Kiste og utstyr
Stell av den døde og nedlegging i kiste
Lage dødsannonser, og formidle disse til aviser
Syning / båreandakt
Trykking av programhefte og evt. takkekort
Lage evt. takkeannonser
Formidle solosang, solospill, forsanger e.l
Blomster / båredekorasjoner / kranser
Pynting og assistanse i kirken
Transport av båre til kirken / kirkegården
Øvrig transport av kiste evt. inn- og utland
Minnesamvær – bestille lokaler og servering
Gravstein / ny inskripsjon / oppussing av gravmonument
Søknad om gravferdsstønad hos NAV

�
Vi tilrettelegger,
men det er du som bestemmer hvilke tjenester du vil ha

Minnealbum inkludert i prisen
Begravelsesbyrået tar da bilder av det pyntede seremonirommet,
kisten, kransene med sløyfer og seremonien gjennom.
I tillegg til disse bildene vil minneboka inneholde en hilsen fra byrået,
dødsannonsen, programheftet og kondolanseprotokoll.
Minnetalen og andre bilder kan også legges inn i minneboken
etter pårørendes eget ønske.

�
Vi kommer gjerne hjem til deg/dere for samtale, uten ekstra kostnad

�
Vi er opptatt av service og kvalitet.
Personlig og verdig avskjed er i fokus.
Man skal føle seg ivaretatt.

�
Hos oss skal du kunne forvente litt ekstra

Vi er medlem i Virke gravferd som er byråenes bransjeforening.
Alle medlemmer i Virke Gravferd gjennomgår en kvalitetskontroll
før man får innvilget medlemskapet.
Dette gir de etterlatte en større trygghet og sikkerhet på
arbeidet som blir utført. Både etisk og i henhold til norsk lovverk.
Vi plikter oss å følge bransjens strenge etiske retningslinjer og
"Standard for god gravferdsskikk" som ble vedtatt på årsmøtet 2019.
Ta gjerne uforpliktende kontakt ved spørsmål rundt dødsfall og gravferd.

