Temaaften i Skødstrup Sognegård 9. januar 2020
Svar på manglende spørgsmål.
1. Skal man fortage sig noget specielt hvis man ønsker at begraves fra en anden Kirke end
den man tilhøre?
Svar ad1: Det er en god ide at skrive det ned evt. i ”Min Sidste vilje ” eller løse sognebånd
til en præst i pågældende sogn ( Kirke).
2. Hvis folk ( efterladte ) spørger dig. Anbefaler du så en kirkelig bisættelse? Eller anbefaler
du en bisættelse med en bedemand som ceremonimester.
Svar ad2: Hvis afdøde er medlem af Folkekirken, vil jeg altid forslå en kirkelig handling eller
en handling fra et kapel. Hvor Præsten forstår bisættelsen/ begravelsen.
Er man ikke medlem af Folkekirken. Er der flere valgmuligheder.
Bedemanden er ceremonimester
Familien står for at arrangere det hele
At man tager fat i Humanistisk samfund, som kan var ceremonimester.

3. Fornemmer man som bedemand at der er mere i rummet end et lig?
(Engle, Gud, ånder…)

Svar ad3: Som bedemand fornemmer man først og fremmest at der er en familie der skal
tages hånd om. For mig er det ikke ” KUN” et ”LIG” der er i rummet. Men et menneske
der skal tages afsked med på værdigvis og efter afdødes ønsker.
Har ikke opleveret engle, gud, ånder mm været tilsted endnu…
4. Er det i orden at bedemand ordner hele begravelsen og udelukker Kirken?
Svar ad4. Som bedemand kan man aldrig udelukke kirken helt…
Det er kirken ( Bopælssognet ) der skal godkende papirende vedr. anmeldelse af
Begravelse/ Ligbrænding. Hvis der ønskes et gravsted, skal der laves aftale med graveren på
pågældende kirkegård.
Men man kan skrive ned at man ikke ønsker begravelse/ bisættelse med kirkelig handling/
præst.

5. Til Bedemanden.
Skal du bisættes eller begraves.??
For og i mod?
Svar ad5: Jeg skal bisættes og har ikke nogle mening om hvad der er ” Bedst”.
6. A: Hvad koste en begravelse?
B: Hvad koster en bisættelse?
Svar ad6A: Omkostningerne for begravelse kan svinge meget. Det kommer an på hvor man
dør ( Bopælen eller Hospital ). Hvis det er bopælen skal der lægges i kiste og overføres til et
kapel. Der vil altså være udgifter til bedemanden for dette vedmindre familien gerne selv vil
gøre det. Hvis det er på hospitalet man dør, er der en udgift på ca. 370,- for at blive lagt i
kiste. Der vil stadig være en udgift for kørsel til Kirken, her kan familien også selv kører
kisten. Der vil komme udgifter til kirkegården hvis man skal begraves på en kirkegård her i
Aarhus Kommune. Hvis det er evt. Syddjurs Kommune er det gratis og få et gravsted og få
gravet hullet. Pasning af gravsted koster i begge tilfælde.
Man kan altid ringe til os ( Bedemand Keld Andersen ) og få et overslag på de ønsker man
har.
Ad6B: Omkostningerne ved en bisættelse afhænger også her hvor man dør og om hvor
meget familien selv vil gøre. Men der vil altid være udgifter til krematorie for en kremation
Aarhus krematorie 2020 ( 3.271,- )
Det er ikke for ikke at ville oplyse hvad en bisættelse koster. Men der er ikke en fast pris som
jeg kan give. Men jeg/vi vil heller tage dialogen ansigt til ansigt, da der ikke er en familie/
afdød der er ens.
Vi tager gerne ud og laver et overslag ved familien uden omkostninger for det.

Med venlig hilsen
Indehaver af Bedemand Keld Andersen
Bedemand Frederik Andersen

