Advertorial

- DET HANDLER OM AT LYTTE
GAARDHØJE BEGRAVELSESFORRETNING I HOLSTEBRO HAR MERE END EN BEGRAVELSE DAGLIGT. AT SIKRE EN VÆRDIG AFSKED HANDLER
I HØJ GRAD OM AT STØTTE, LYTTE OG FORSTÅ – OG HJÆLPE MED PRAKTIKKEN MIDT I SORGEN
måske har man længe våget ved et sygeleje, så føles
det godt at ringe til os, for så kan man give slip og
lade os tage over, siger han.
Det er både lokale, der ringer – og folk længere væk,
der har en relation til den lokale bedemand. Og tager
Hartig Gaardhøje og hans to medarbejdere sig også
ofte af begravelser af mennesker med en anden tro
end den kristne.
- Enhver begravelse handler for os om at give den
afdøde en værdig afsked og give de efterladte et

”At være der – uden at være der” Sådan beskriver
Hartvig Gaardhøje bedemandens fornemmeste opgave
– og således familiens levebrød i tre generationer.
Med i gennemsnit mere end en begravelse dagligt
ved man hos Gaardhøje Begravelsesforretning alt om,
hvordan man skaber en værdig afsked. For afdøde –
og især for familien.
- Det handler om at lytte og give tid. Vi taler ofte et
længere sygdomsforløb igennem med de efterladte.
Og så mærke vi efter: Kan det være en hjælp for de efterladte selv at få nogle opgaver, som eksempelvis at
stå for kistepynt eller at formulere dødsannoncen. For
mange er det godt at have noget konkret at tage sig

til midt i sorgen, siger Hartvig Gaardhøje, der overtog
begravelsesforretningen efter sin svigerfar og således
er tredje generation. De mere end 100 år som lokal
bedemand, giver Hartvig Gaardhøje en del af æren for,
at mange i dag ringer til Gaardhøje, når en slægtning
er gået bort. Men det handler også om service – og at
yde lidt mere, end kunderne forventer.
- Vi er på arbejde 24 timer i døgnet - man kan altid
få fat i en af os. Så jeg bliver jævnligt ringet op om
natten, når nogen har mistet en slægtning, fortæller
Hartvig Gaardhøje, som intet har imod de natlige
opringninger.
- Jeg forstår det udmærket: Måske er man i chok,

smukt minde. Uanset tro og uanset om man ønsker en
helt almindelig eller en unik begravelse. Vi har både
helt almindelige kister og eksempelvis Diamant-serien
designet af Jacob Jensen, siger Hartvig Gaardhøje, der
har arbejdet som bedemand i 40 år og som 63-årig
stadig er glad for sit job.
- Man føler virkelig, at man hjælper folk og er med
til at gøre en forskel i en svær tid. Det er meget
meningsfuldt, siger han.

GAARDHØJE BEGRAVELSESFORRETNING
Grundlagt i 1912. Har afdelinger i Holstebro
og Ulfborg og beskæftiger foruden indehaver
Hartvig Gaardhøje også Flemming Jørgensen
og Kathrine Hvam. Alle tre er uddannede
bedemænd, og generelt ligger det Hartvig
Gaardhøje meget på sinde at følge med tiden
og sikre, at medarbejderne har taget de
nyeste kurser og efteruddannelse.
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