ANNONCE

Ung bedemand gør en
forskel i en svær tid
Brian Bech havde døden tæt på i mange år som medarbejder i kapellet på Hobro Sygehus
Bedemand Brian Bech møder gerne op
i cowboybukser og en afslappet skjorte, når han skal have den første samtale
med mennesker, der netop har mistet et
kært familiemedlem eller en nær ven. Og
hans erfaring er, at en casual fremtoning
er med til at løsne en smule op for den ellers meget intense stemning og den store sorg, som alle naturligvis bliver ramt
af, når en nærtstående går bort.
- Det er jo de færreste af mine kunder, der
til dagligt går i mørkt jakkesæt og hvid
skjorte. Derfor kan jeg mærke, at rigtig
mange synes, der egentlig er rart, at den
unge bedemand kommer i det samme
tøj, som de selv går i. Men ved højtideligheden i kirken har jeg naturligvis sort
jakkesæt, hvid skjorte og slips på. Sådan
bør en bedemand optræde, og sådan er
jeg selvfølgelig også klædt på, understreger Brian Bech, der har drevet Mariagerfjord Begravelsesforretning med hovedsæde i Hobro og afdelinger i Mariager og
Hadsund i godt fem år. Men han har haft
døden tæt på i mange flere år, dels som
portør på Hobro Sygehus og senere som
medarbejder i sygehusets kapel.
HJÆLPE ANDRE
- I mit arbejde kom jeg hurtigt til at lære

flere bedemænd at kende og hjalp dem
med en række praktiske opgaver. Der
igennem fik jeg lyst til selv at hjælpe andre, der er i sorg, når et familiemedlem er
gået bort, og jeg har efterfølgende taget
uddannelsen som eksamineret bedemand.
De første år drev Brian Bech Mariagerfjord Begravelsesforretning fra sin bopæl, men i takt med, at han har fået flere
og flere kunder, ikke kun i Mariagerfjord
Kommune men også i Rebild Kommune,
er han flyttet ind i helt nyistandsatte forretningslokaler på Randersvej i Hobro,
hvor det er muligt for kunderne at komme ind til en personlig samtale, og hvor
det også er muligt at se et udvalg af de
gravsten og kister, som Brian Bech kan
hjælpe med.
KVALITET
- Arbejdet som bedemand er langt fra kun
et arbejde for mig. Jeg går rigtig meget
op i kvalitet, og for mig dækker kvalitet
over alle de facetter, som en jordbegravelse eller bisættelse spænder over. Lige
fra den første samtale, til kontakt til relevante myndigheder og bestilling af blomster og indrykning af dødsannonce til
selve højtideligheden i kirken og efterføl-

gende bestilling af gravsten og eventuel
urnenedsættelse. Desuden rådgiver vi
naturligvis om f. eks. kontakt til Skifteretten og ansøgning om begravelseshjælp.
Alt skal bare fungere fuldstændigt, som
de efterladte ønsker, og afskeden med
deres kæreste skal være en oplevelse,
som de tænker tilbage på med glæde. Mit
arbejde kan aldrig gøres om, fastslår Brian Bech, der tilbyder kunderne sin egen
version af dokumentet ”Min sidste vilje”.
- Flere og flere efterspørger ”Min sidste
vilje” og tager dermed selv aktivt stilling
til deres død. Hvor skal vi begraves eller
bisættes? Hvilke salmer skal der synges i
kirken? Og en masse praktisk spørgsmål,
som de efterladte ikke behøver tage stilling til ved dødsfald. Vi sender naturligvis
pjecen uden beregning til interesserede,
lige som den kan hentes i forretningen,
påpeger Brian Bech, der træffes døgnet
rundt – også i weekender og helligdage.
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