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SALG AF HUSE har stor lokal interesse, og at en gammel flot 
villa på Dr. Larsensvej i Hadsten var med i denne uges Ham-
merslag har givet en del snak ikke mindst hos Danboligs Joan 
Pank som kun havde huset til salg i to dage, før det var solgt. 
Huset fra 1907 har indtil nu kun haft to ejere, senest en dyr-
læge, og det var som at komme ind i en tidslomme, da Had-
sten inklusive en lystfisker ved Lilleåen var på skærmen i den 
bedste  sendetid.

SKÆRME BRUGES mange steder i det offentlige rum, og ved 
Hadsten Station er der nu opsat info-skærme, så man også 
fra bussen kan se afgangs- og ankomsttid for de næste tog, 
og det kan være praktisk, når den kollektive trafik ikke helt  
er ajour med tiderne.

TIDER - NYE TIDER er det også for folkene bag Hammel 
 Hestemarked, som nu skal overveje, hvor de fremover vil pla-
cere kræmmerne, idet en stor del af det grønne  område ved 
Bredefeldsvej inddrages til en bypark. Men det gør formentlig 
ikke så meget, for området er rigtig fugtigt, og efter dette års 
meget smattede marked sad mange af kræmmernes biler så 
fast, at de måtte trækkes fri, før de kunne køre hjem. 

PÅ FARTEN har HGF-fomand Mogens Lyngby også været, dog 
med ærinde i sit civile job som ostehandler, idet han ved  »In-
ternational Cheese Guild« i Bra i Italien var en af 12, som fik 
hædersdiplom for professionelt ostehåndværk. Han driver 
Lading Ost i Højbjerg, Silkeborg og Lading samt Aug. Frand-
sens Eftf. i Randers og er som kun den fjerde ostehandler i 
Danmark optaget i Det internationale Ostelaug, som er re-
præsenteret i mere end 30 lande.  Han fik især hæderen for 
at være en engageret indkøber og sælger. Ost er  noget, de fle-
ste kan li’, men som barn brød Mogens  Lyngby sig ikke om 
ost men fik først smag for ost som voksen, nemlig da han var 
ansat i Dansk Supermarked, og der kun var ostemadder til 
møderne. 

OST  I MANGE VERSIONER er et af produkterne fra landbru-
get, som i øjeblikket har trange kår. Men de  lange arbejds-
dage og en stram økonomi  var skubbet lidt i baggrunden, da 
gården Knudsminde  ved Vejerslev  holdt åbent landbrug, og 
omkring 2.000 mennesker var på besøg hos gårdejerparret 
Marianne Strohdick og René Rasmussen forleden.  De man-
ge mennesker nød den friske luft, de 120 køer og deres  kal-
ve.  Samtidig havde  folk fra 
Thorsø-Tungelund Idræts-
forening  en  tjans med at 
sælge blandt andet soda-
vand og pølser på pladsen, 
og foreningen fik  dermed et 
bidrag til sine aktiviteter.

THORSØ HAR også mange 
ryttere, og lørdag var Thor-
sø Rideklub vært for et pony-
dressurstævne kun for ride-
sportens mindste og mindre 
øvede ryttere. 60 børn fra 19 
rideklubber deltog. Ved ri-
deklubbens stævne i august 
var en af konkurrencerne 
som forsøg  forbeholdt de 
yngste ryttere, og ca. 30 po-
nyryttere under 10 år fra bå-
de Thorsø og naboklubber-
ne deltog. Og det var en suc-
ces eller som Else Brandt fra 
Stævneudvalget udtrykker 
det »Det var en stor succes. 
Og vi kunne se, vi havde ramt et hul – et udækket behov med 
konkurrenceridning på en god og tryg måde.« 

SOM MAN RÅBER

Folk på  
farten

» 
»Vi ønskede, 
at klubbens 

nybegyndere 
kunne indføres i 
konkurrenceridning på 
en god og tryg måde. Og 
det var der åbenbart 
også stor efterspørgsel 
på fra andre klubber.

ELSE BRANDT, stævne
udvalget i Thorsø Rideklub. 

Bodil Halkier så stort på sin alder 
og uddannede sig til bedemand 

som 59-årig. Det valg har hun 
på ingen måde fortrudt. »Jeg får 

mange klap på skulderen nu, det 
fik jeg ikke i mine tidligere jobs.«

ERHVERV
Tekst: Jacob Vestervig
jave@stiften.dk

Foto: Jens Thaysen

FAVRSKOV/AARHUS: Hun har 
været produktchef inden for 
tekstil i Dansk Supermarked 
gennem 27 år. Hun har rejst 
verden tynd med sit arbejde 
og har haft en række andre 
jobs – blandt andet i et arki-
tektfirma.

En dag fik hun nok af sit 
hektiske arbejdsliv og skifte-
de i den grad branche. Et fri-
villigt job på Hospice Djurs-
land ledte hende på sporet, og 
i dag er 59-årige Bodil Halkier 
bedemand. Nyuddannet be-
demand.

»På hospicet fandt jeg ud 
af, hvor god jeg var til at tage 
mig af både patienterne og 
deres pårørende. Derfra var 
der  ikke langt til at blive be-
demand, og samtidig tænk-
te jeg, at det var en branche, 

der var grå og trist og trængte 
til lidt nytænkning,« fortæl-
ler hun.

Ikke flere sporskift
Enhver kan i realiteten slå sig 
ned som bedemand, men øn-
sker man sig uddannelsen, 
kan det være svært at finde en 
praktikplads. 

Det måtte Bodil Halkier 
i sin søgning erkende, men 
 undervejs stødte hun på 
 bedemand Mette Marie Ni-
kolajsen, der med sit firma 
Unik Begravelse har kontor i 
både Aarhus og Hadsten. Hun 
vendte tilbage efter noget tid 
og tilbød en plads.

Her, godt et halvandet år 
 efter, er Bodil Halkier færdig-
uddannet og fastansat.

»Vi fandt ud af, at vi arbejde-
de meget fint sammen, og jeg 
har helt sikkert fundet min 
rette hylde. Det her arbejde er 
meget mere med hjertet, og 
jeg forventer at blive ved, til 
jeg selv dør,« konstaterer hun 
og tilføjer:

»Det er aldrig for sent at skif-
te spor.«

Mænd er næstbedst
Selvom man er kvinde i fa-
get, hedder titlen stadig bede-
mand, for det er ikke mange 
år siden, at en kvindelig bede-
mand var et særsyn. Der bliver 
dog flere og flere af dem, og det 
er der en ganske særlig grund til, 
hvis man spørger Bodil Halkier.

»Kvinder har et større om-
sorgsgen end mænd, så de er 
bare bedre bedemænd. Det 
praktiske i faget kan alle og 
enhver lære, men omsorgen 
er noget, man skal have i sig,« 
mener hun.

Bodil Halkiers chef nikker 
bekræftende, men føler alli-
gevel trang til at supplere.

»Selvfølgelig findes der også 
mange dygtige mænd, og det 
er fint, at folk har valgmulig-
heden,« tilføjer Mette Marie 
Nikolajsen.

Stemningsløft med respekt
Efter godt et år i bedemands-

branchen har Bodil Halkier 
allerede oplevet en del, og hun 
glæder sig nu til at fortsætte ar-
bejdet som fastansat.

»Især samtalerne med de 
pårørende giver mig meget, 
og jeg kan godt lide at vende 
en traurig stemning til noget 
godt. Selvfølgelig med værdig-
hed og respekt for de pårøren-
de og den enkelte situation. 
Det kan være noget så simpelt, 
som at bede dem fortælle en 
sjov historie om den afdøde. 
Det løfter altid lige stemnin-
gen lidt,« siger hun.

»Der er så mange facetter 
ved det her job, at det i hvert 
fald aldrig kommer til at køre 
på rutinen. Det er så givende, 
og jeg føler altid, jeg får mere 
med hjem, end jeg har med 
ud.«

Bodil Halkier og Mette 
 Marie Nikolajsen deler nu fir-
maet Unik Begravelses kon-
torer i Aarhus og Hadsten 
imellem sig, men arbejder for 
det meste sammen om hvert 
dødsfald.

Bodil er 59 år og ny-
uddannet bedemand
I årevis har Bodil Halkier knoklet som blandt andet produktchef. Pludselig fik hun 
nok, blev frivillig på et hospice og fandt der inspirationen til resten af sit arbejdsliv.

 {Bedemand er ikke en 
beskyttet titel, så der 
kræves i princippet ingen 
uddannelse

 {Brancheforeningen 
Danske Bedemænd 
harsammen med eksperter 
dog udviklet sin egen 
uddannelse

 {Uddannelsen tager 
minimum et år og består af 
praktik samt  to teoretiske 
forløb med afsluttende 
prøver og en afsluttende 
eksamen

 {Den teoretiske kursusdel 
består blandt andet af flg. 
emner:  
- Sorgens faser 
- Psykologiske aspekter 
- Kommunikation 
- Samtaleteknik 
- Ligsynsloven 
- Social lovgivning 
- Begravelsesloven 
- Kirker og kirkegårde 
- Arvelov 
- Skiftelov 
- Markedsføring 
- Etik 
- Kulturhistorie

 {Kursusforløbet i 
uddannelsen koster  
20.000 kr.
. 
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BEDEMANDS-
UDDANNELSEN

ERHVERV
Af Jacob Vestervig
jave@stiften.dk

FAVRSKOV/AARHUS:  »Det er 
forkasteligt, at enhver kan slå 
sig ned som bedemand uden 
uddannelse.«

Sådan konstaterer Mette 
Marie Nikolajsen, der siden 
2007 har haft har egen bede-
mandsforretning med kontor 
i Hadsten og Aarhus.

»Det er sårbare mennesker, 
vi har at gøre med, og der er så 
meget, vi skal håndtere lige 
fra samtale med de pårøren-
de til en lang række både ad-
ministrative og praktiske op-
gaver. Det kræver livserfaring 
og empati, det kræver, at man 
skal kunne holde adskillige 
bolde i luften og kunne hånd-
tere pressede situationer, og 
det kræver stor viden om lov-
givning og forståelse af etik,« 
forklarer hun.

I sit firma Unik Begravelse 
har Mette Marie Nikolajsen 
ansat nyuddannede, 59-årige 
Bodil Halkier, og de to fortæl-
ler, at der ikke er to opgaver, 
der er ens, men at der grund-
læggende er en lang række 
punkter, de skal igennem ved 
hvert dødsfald.

»Vi har en tjekliste med om-
kring 30 punkter, for det er su-
per vigtigt at få det hele med. 

Vi har jo kun én chance til at 
gøre det rigtigt,« siger Mette 
Marie Nikolajsen.

Luft til de efterladte
De to kvindelige bedemænd 
tager den helt fra starten for 
at give en forståelse af, hvor 
omfangsrigt deres arbejde er.

»Det første og vigtigste er 
samtalen med de pårørende. 
Her får vi lagt rammerne for 
hele forløbet, og når samtalen 

er slut, skal det være sådan, at 
de ikke behøver at tænke på 
mere. Byrden skal være af de-
res skuldre, så de har ro på,« si-
ger Bodil Halkier.

Så skal der koordineres 
med præst, kirke, kor og gra-
ver. Dødsfaldet skal anmel-
des, der skal anmodes om be-
gravelse og dødsattesten skal 
afhentes. Liget skal eventuelt 
klædes på, måske skal afdøde 
synges ud og kisten skal køres 

væk. Der skal bestilles kreme-
ring, blomster, annoncer og 
måske gravsten. Der skal må-
ske afmeldes Facebook-profil, 
fremsendes dokumentation 
for at afmelde bolig og der skal 
søges begravelseshjælp. Så er 
der begravelse eller bisættelse, 
kirkelig eller borgerlig, og her 
skal kisten igen fragtes der-
hen, der skal eventuelt holdes 
tale, og til sidst skal kisten må-
ske køres til krematoriet og ur-

nen afhentes der igen.
»Og det er blot nogle af de 

mest almindelige opgaver. Der 
kan være mange andre alt ef-
ter de pårørendes ønsker el-
ler særlige omstændigheder,« 
forklarer Mette Marie Niko-
lajsen.

Plads til tårer
175 dødsfald om året, eller 
omkring tre stykker om ugen. 
Det er i gennemsnit opgaven 
for de to bedemænd i Unik Be-
gravelse. Men arbejdet bliver 
aldrig rutinepræget eller tri-
vielt, selvom der altid er travlt.

»Det gælder om at holde ho-
vedet koldt og hjertet varmt. 
Men selvfølgelig kan vi selv 
blive berørte, især hvis det er 
børn,« siger Bodil Halkier.

»Det er dog ikke vores rol-
le at blive berørte, men det er 
klart, vi kan blive grebet af si-
tuationen. Det er ikke flovt, vi 
er trods alt mennesker,« tilfø-
jer Mette Marie Nikolajsen.

På spørgsmålet om, hvor-
dan det er at beskæftige sig 
med død hver dag, svarer Bo-
dil Halkier:

»Der er også mange, der har 
spurgt, hvordan jeg kan hånd-
tere lig hver dag, men jeg ser 
det bare som en del af arbej-
det med at sørge for en pæn 
og værdig afsked med respekt 
for de pårørende og det liv, af-
døde har levet.«

»Vi har kun én chance til at gøre det rigtigt«
En bedemand skal holde tungen lige i munden, for arbejdet indebærer meget andet end at køre rustvognen.

Bodil Halkier (t.v.) og Mette Marie Nikolajsen håndterer cirka 175 dødsfald om året. »Vor Herre 
bestemmer, hvor meget og hvornår vi har noget at lave,« siger Mette Marie Nikolajsen.

UDDANNELSE
Af Jacob Vestervig
jave@stiften.dk

BEDEMAND: Der er omkring 
400 bedemandsforretninger 
i Danmark, og cirka en fem-
tedel af dem består af uud-
dannede bedemand. Titlen 
er nemlig ikke beskyttet, og 
det er et stort problem, mener 
chefkonsulent fra branchefor-
eningen Danske Bedemænd, 
Axel Jørgensen.

»I princippet kan enhver 
slå sig ned som bedemand 
og samme dag rådgive pårø-
rende. Og det kan blive ekstra 
dyrt for dem, hvis situationen 
ikke håndteres ordentligt. Der 
er så mange ting, bedeman-
den skal vide og kunne, og 
glemmer han for eksempel 
en opsigelse af en lejlighed, 
kan det koste ekstra husleje. 
Og det er bare ét eksempel,« 
siger han.

Axel Jørgensen fortæller, 
at brancheforeningen i årevis 
har kæmpet for at beskytte tit-
len, men at ministeriet ikke 
er lydhør, og derfor har man i 

stedet indført en certificering, 
så forbrugerne kan se, om de 
har med en uddannet bede-
mand at gøre eller ej.

»En bedemand lærer gen-
nem vores uddannelse disci-
pliner som kulturhistorie, psy-
kologi og hygiejne – og med en 
certificering og dermed stats-
lig kontrol højnes standarden 
hele tiden. Vi kan desværre 
ikke forhindre, at andre også 
kalder sig certificerede, og det 
er vi rigtig kede af. Selvfølgelig 

kan nogle af dem være dygti-
ge alligevel, men det er de fær-
reste, der har samme viden og 
erfaring som en uddannet,« 
konstaterer han.

Axel Jørgensen råder folk 
til at finde en bedemand via 
brancheforeningens hjem-
meside, hvis man vil være 100 
procent sikker på, at bede-
manden er uddannet.

Ylæs mere
www.bedemand.dk

Det kan blive ekstra dyrt

For at undgå unødige økonomiske overraskelser ved dødsfald skal 
man ifølge Danske Bedemænd vælge en uddannet bedemand.

»
Jeg har helt sikkert 
fundet min rette 

hylde. Det her arbejde er 
meget mere med hjertet, 
og jeg forventer at blive 
ved, til jeg selv dør.

BODIL HALKIER, 
 nyuddannet bedemand


