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Kim fløjter på
vej til sit arbejde
bedemand: Kim
Bøilerehauge kalder
sit job ”fantastisk” fordi han føler, at han
hjælper folk gennem
en svær tid

hvor vi kommer meget tæt på
hinanden. Jeg føler, at jeg hjælper folk igennem deres sorg ved
at tage mig af alle de praktiske
ting i en svær periode af deres
liv. Og når vi mødes sidste gang
ved urnenedsættelserne, så er de
oftest kommet et godt stykke
videre. Det er en stor glæde for
mig at opleve, siger han.

Tekst: Jan Bonde
Foto: Hasse Frimodt
bonde@lanv.dk,
hasse@lanv.dk

næsby: Han er manden, som

ingen ønsker at få brug for.
Bedemand Kim Bøilerehauge
arbejder i en branche, hvor der
er langt mellem smilene hos de
kunder, han får gennem døren.
Alligevel siger han uden at
tøve:
- Jeg fløjter på vej til arbejde
hver morgen. For jeg har fantastisk job. Jeg bliver kaldt ud til
mennesker, som jeg overhovedet ikke kender. Og på ganske
få minutter fortæller de mig personlige ting, som skaber et bånd,

Nervøs første gang
Han kom ind i branchen ved
en tilfældighed, da han for 11
år siden blev fyret som eksportsalgschef.
- Jeg følte, at der skulle ske
noget nyt. Og så kunne jeg se i
avisen, at der var en begravelsesforretning til salg. Så næste dag
stod jeg i forretningen og fik lavet en aftale om at følge med den
gamle bedemand i en måneds
tid. Men allerede efter få dage
oplevede jeg at være kommet
på min rette hylde. Jeg har altid godt kunnet lide at tale med
folk, siger Kim Bøilerehauge,
der med tre ansatte bedemænd
hører til de største i branchen i
Odense.
Han medgiver, at jobbet krævede sit i begyndelsen.
Der var de svære snakke med
mennesker i dyb sorg.
Og der var den helt praktiske

Nu er det tid til at finde
nye ting til kolonihavehuset,
sommerhuset og hjemmet

Kom ind til os og
gør en god handel!

(Husk også møbellageret
på Rismarksvej 52,
som på grund af påsken
holder åbent 31/3)

Butikkens åbningstider er:
Mandag - fredag: kl. 10.00 - 17.00
Lørdag:
kl. 11.00 - 14.00

Møbellageret åbent 31/3 kl. 11.00 - 14.00

IM-genbrug
Bystævnevej 5 - 5200 Odense V

Vi modtager gerne varer. Ring venligst for aftale på tlf. 5577-7178

Festgudstjenste
og reception
i Bolbro Kirke

Palmesøndag
d. 1. april kl. 10.30
Ved receptionen efter Gudstjenesten
indvier vi en Glasradering
af Kunstneren Jes Fomsgaard.
Vi har fået et ekstra vindue i kirkerummet,
hvor Glasraderingen nu er anbragt.
Ny Carlbergs Fondet har doneret Glasraderingen
til kirken, og vi er meget taknemmelige for den
store gave, og vi glæder os til at kunne præsentere
Jes Fomsgaards fornemme kunstværk for sognets
beboere og gæster ved receptionen.
Alle er hjertelig velkomne til indvielsen af
Glasraderingen.
OBS! Påskekoncert kl. 19.30 er aflyst.
Menighedsrådet

del med at håndtere døde mennesker.
- Jeg var meget nervøs første
gang. Men den gamle bedemand var med, og det gik faktisk fint. Senere er det blevet en
naturlig del af arbejdet. Tænk på
alle lægerne, sygeplejerskerne og
falckredderne, der har med syge
og døende at gøre. Som bedemand kommer man først ind i
billedet, når døden er indtruffet.
Og det er meget fredfyldt. Men
generelt kræver bedemands-jobbet livserfaring. Jeg var selv godt
40 år, da jeg begyndte, siger han.
Og jobbet kan være hårdt
mentalt, erkender Kim Bøilerehauge.
- Vi anbefaler altid de pårørende, at de skal tale om deres
tab. Men vi er også selv nødt
til at tale tingene igennem. På
kontoret os bedemænd imellem. Men også med familien
derhjemme. Ellers bliver det
for tungt og uforløst. Og jeg
har helt klart også fået et andet
syn på både liv og død med det
her job. Hver gang jeg er med
til en højtidelighed og ser, hvor
flot folk ofte tackler en så svær
situation, tænker jeg over, hvor
meget vi skal huske at glæde os
over det liv, vi har.
Det er jeg meget bevidst om,
siger han.

Et godt værksted
Umiddelbart er bedemandsjobbet ikke noget, der lyder stressende.
Men det kan det godt være.
- For mig er det ofte tidspresset, der kan stresse. Eller
hvis rustvognen ikke vil starte.
Forleden havde jeg vasket bilen
og parkeret den i gården - men
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★★Bedemand, Kim Bøilerehauge

havde glemt at slukke lyset. Så
da jeg skulle af sted til en bisættelse, ville den ikke gå i gang. Det
var lige, så nakkehårene rejste sig
på mig. Heldigvis har jeg et godt

værksted i Volvo. De ved godt,
at når jeg ringer, så er det her og
nu. Så de klarede situationen og
fik gang i bilen igen i tide, siger
Kim Bøilerehauge.
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Søndersø Hallen
lørdag d. 31. marts kl. 21.00 - 02.00
,SHOTS ...............2205,- kl. 2Entré
FADØL.............. . 35,- kl. 221--0222........60,DRINKS.............. 35,- incl. gardero....b8e 0,MOKAI, TEMP.
- HALLEN ER FYLDT MED LYS OG LYD

Bustransport fra Søndersø Hallen:
Afgang kl. 02.10 · Morud, Veflinge, Gamby, Hårslev og Særslev kr. 20,Busserne kører kun hjemtransport

Odense kontrollør forening sørger for sikkerheden ved festen
Læs mere på SIF Håndbold´s hjemmeside
www.sif-haandbold.dk

Når man spørger ham, hvad
er er det værste, som kunne ske
i forbindelse med en begravelse,
kan han næsten ikke få ordene
over sine læber.
- Der sker ikke noget uventet.
Det er mit job, at der ikke sker
noget uventet. Men det er selvfølgelig sådan noget som at bilen
ikke vil starte. Sådan noget, som
vil gøre, at folk ikke får den fredfyldte afsked, de har brug for.
Og nej - låget på kisten kan
ikke uden videre springe op, for
det er skruet fast. Og hvis bedemanden fornemmer, at en bærer
har svært ved at løfte, så er der
et ekstra håndtag, hvor han selv
kan hjælpe til.
- En kiste er ikke voldsom
tung. Men når man er i dyb
sorg, har man ikke ret mange
kræfter at byde ind med. Det
overrasker ofte dem, der skal
bære, siger han.
Selv kan han også blive berørt
af den sorg, han møder.
- Det kan ske. Men jeg prøver
meget hårdt på ikke at blive det,
når jeg sidder i samtaler, for så
kan jeg ikke koncentrere mig
om at levere den hjælp, de mennesker har brug for, siger han.
Og der er dage, hvor jobbet
er tungt.
Det er de dage, hvor kisterne
bag i bilen er helt små.
De dage fløjter Kim Bøilerehauge ikke på vej til arbejde.

