
Afsked med omtanke
Bedemand Pernille Wolders ansigt 
pryder forretningens facade ud mod 
Ringstedgade lige overfor Næstved Sy-
gehus. For det er hende, man møder i 
forretningen og det er hende, som står 
klar til at hjælpe med alt det praktiske, 
når man har mistet en, man har kær. 
Vi skal alle herfra på en god måde og 
intet farvel er ens. Enhver afsked er 
speciel og sammen med de pårørende 
vil bedemand Pernille Wolder arrange-
re den bedste afsked. Hun udfører alt 
med omtanke og værdighed og gør sig 
umage, så forløbet bliver som ønsket. 
“Afskeden med ens kære skal være 
bedst mulig og det vil jeg gerne hjælpe 
med. Det er vigtigt for mig, at man fø-
ler sig tryg. Fra første til sidste kontakt, 
kan man være sikker på, at jeg holder 
styr på alt det praktiske, som vi aftaler,” 
fortæller Pernille Wolder. Bedemand 
Pernille Wolder er uddannet og eksami-
neret bedemand gennem Bran che  for-
eningen Danske Bedemænd. Når man 

benytter en bedemand, som er medlem 
af Danske Bedemænd, opnår man sik-
kerhed for kvalitet, professionel hjælp 
og vejledning og at arbejdet bliver ud-
ført korrekt.

Den vigtige samtale 
Der er ka� e på kanden, en lille skål med 
bolcher og små tændte fyrfadslys på 
bordet i samtalerummet hos bedemand 
Pernille Wolder. Der står også en bakke 
med de fi neste håndlavede keramiske 
kopper med hver sin farvestrålende gla-
sur fra en keramiker i Skælskør. På bag-
væggen er der et væg-til-væg billede af 
en stor skov, hvor solstrålerne forsigtigt 
kigger igennem trætoppene. Og alt er 
valgt med omtanke for de pårørende. 
“Kopperne agerer tit isbryder, for folk 
får hurtigt øje på dem, beundrer dem og 
spørger hvor de er lavet og så er snak-
ken så småt i gang. Og når samtalen så 
bliver for svær og tårerne trænger sig 
på, så vender mange sig mod skoven på 

væggen og det giver ro til tankerne igen. 
Så kan tankerne få lov til at vandre indtil 
man kan samle mod til at vende tilbage 
til samtalen,” siger Pernille. 
Det handler rigtig meget om relationen 
og kemien mellem Pernille Wolder og 
de pårørende. “Jeg vil rigtig gerne have, 
at folk tænker: “Hun ser rar ud - hun 
skal hjælpe os”, når de ser mit ansigt 
på facaden eller i Ugeavisen. Nogle 
kommer endda med den udklippede 
avisannonce, som de har gemt til den 
dag, de skulle få brug for det. Det er min 
fornemste opgave at hjælpe i en svær 
tid, samle trådene og give ro i et oprørt 
sind.” Pernille Wolder gør meget ud af 
at give de pårørende plads til at fortælle 
lidt om afdøde eller om et hårdt syg-
domsforløb, hvis det er det, de har lyst 
til og brug for. 

Hver afsked er unik
Det er vigtigt for Pernille at lytte, være 
tilstede og være opmærksom på detal-

jerne i fortællingerne fra de pårørende: 
“Det er bare så vigtigt at få italesat det 
hele, så man gør tvivlen så lille som mu-
lig for familien. Og ikke mindst huske 
familien på, at hver afsked er unik. Det 
kan godt være, at det er det klassiske 
valg med den hvide kiste, som familien 
enes om, men derfor er valget og afske-
den stadig unik, for det var dét, afdøde 
ønskede,” forklarer Pernille.
Der er sådan set ikke noget, som ikke 
kan lade sig gøre, pointerer hun. Det 
vigtige for hende er, at det er en afsked 
med omtanke og at hun giver familien 
tid og mulighed for at træ� e de rigtige 
beslutninger. Ønsker familien et jazz-
orkester foran kirken, fordi afdøde var 
meget glad for musik? Skal børnebør-
nene male tegninger på urnen, inden 
den skal gøres klar til det videre forløb? 
Eller vil familien lave sit eget program 
til højtideligheden, fordi denne ikke skal 
foregå i en kirke, så kan det også lade 
sig gøre. 

Der er nogle familier, som efter samråd 
med deres præst, ønsker at lade kisten 
blive stående i kirken efter højtidelig-
heden. Andre vælger at bære kisten ud 
til rustvognen og lade den afdøde blive 
kørt afsted på den allersidste rejse.  Og 
lige netop den handling er det allermest 
højtidelige for Pernille selv: “Det øje-
blik, hvor rustvognen triller afsted og 
forsvinder rundt om hjørnet. Dér hvor 
de efterladte ser deres kære en sidste 
gang. Dét er det smukkeste for mig.” 
For Pernille er hendes specialbyggede 
kongeblå Ford ikke bare et redskab til at 
kunne forestå en begravelse eller en bi-
sættelse, men en vigtig del af at komme 
smukt og ordentligt herfra.

Et kald at være bedemand
Som 6-årig mister Pernille sin mor og 
vokser op hos sin mormor. Efter gymna-
siet bliver Penille Wolder udlært plante-
skolegartner med en drøm om at blive 
slotsgartner. Pernille Wolder får derfor 
en jordbrugsteknolog-uddannelse. Hun 
arbejder herefter som graver, senere 
ved Næstved Kommunes Parkvæsen 
og så som projektleder ved blandt an-
det Skælskør Anlægsgartnere og Grøn 

Vækst. Men det kribler i Pernille Wol-
ders fi ngre for at komme ud og bruge 
sine hænder. I baghovedet spirer en 
ny drøm: bedemandsdrømmen. Pernil-
le Wolder kendte til erhvervet gennem 
sine jobs som graver og i 2017 tager 
hun springet og kommer i mesterlære 
hos Bedemand Juul og Bøgh og bliver 
her eksamineret bedemand gennem 
Brancheforeningen Danske Bedemænd. 
Pernille Wolder kan nemt sætte ord på, 
hvorfor hun nu er i sit drømmejob: “Det 
er ganske enkelt et kald at være bede-
mand. Der ligger et enormt behov for 
at hjælpe, støtte og organisere. Og man 
kan sige at mit pleaser-gen kommer til 
sin ret, for jeg skal udelukkende sørge 
for at de pårørende får det, som de øn-
sker det og kan få en svær dag til at bli-
ve en smuk dag.” 
Penille bliver selvstændig 1/1-21 og 
køber forretningen i Næstved af sine 
gamle læremestre Juul og Bøgh, som 
stod klar i kulissen til at sælge til Pernil-
le. “Vi har fortsat et rigtig godt samar-
bejde, og jeg er lært godt op. Og så føler 
jeg mig så privilegeret, at jeg ud fra mit 
netværk og mine erfaringer, har kunne 
skabe lige præcis den bedemandsfor-
retning, som gør mig til den bedemand, 
jeg ønsker at være,” forklarer hun. 
Pernille Wolder er desuden medlem 
af Brancheforeningen Danske Bede-

mænd, sidder i Danske Bedemænds 
lokalbestyrelse Øst og er også en del af 
B1Network, som er et lokalt forretnings-
netværk her i Næstved. For netværk be-
tyder meget - også i denne branche.

Lokal forankring 
Pernille har boet i Næstved Kommune 
siden 1997 og bor med sin mand i Ap-
penæs. Pernilles mand er altid klar til at 
give en hånd med, når eksempelvis tele-
fonen ringer derhjemme om aftenen el-
ler natten, for den er åben døgnet rundt 
året rundt. Andre gange er der brug for 
at han kører med ud til en ilægning af en 
afdød i kiste i eget hjem, men det er ikke 
hver gang: “Jeg oplever faktisk, at fl ere 
gerne selv vil hjælpe med at lægge af-
døde i kisten, lægge tæppe omkring, og 
få lov at gøre det pænt og rart en sidste 
gang for deres kære,” fortæller Pernille. 
Nærheden er så uendelig vigtig på så 
mange områder - også på det forret-
ningsmæssige. Pernille benytter sig for-
trinsvist af sit lokale netværk. Hun bru-
ger fx en lokal skiltemager til sine skilte 
og til sin facade og kisterne kommer 
fra Fuglebjerg Kistefabrik. “Næstved er 
mit hood og der er så mange gode ting 
ved det lokale. Folk kigger måske lige 
ind forbi min forretning nogle måneder 
efter en begravelse for lige at sige hej 
og veksle et par ord, eller også vinker 

de ind til mig, når jeg sidder ved skri-
vebordet. Det er bare så dejligt”, smiler 
Pernille.

Med sangen kan man 
give slip
Pernille møder ind i mellem mennesker,
som spørger ind til hendes valgaf karri-
ere og spørgsmålene går igen:
 Det må da være så hårdt at være bede-
mand? Hvordan kan du holde til at være 
i det, dag ud og dag ind?
“Det er meget enkelt, synes jeg. Jeg op-
lever gennem mit arbejde, hvor meget 
kærlighed, der er i verden. For sorgen 
er den hjemløse kærlighed, og hvor gør 
man nu af den? Jeg får lov til at sidde 
med mennesker, hvor de måske er aller-
mest sårbare. Jeg får lov at være med 
dér, hvor det er svært. Dét der blandt 
andet driver mig er, at folk siger tak. De 
er taknemmelige over, at alt er forløbet 
bedre og roligere end de kunne håbe 
på,” forklarer Pernille.  
Pernilles store interesse for sang og 
musik fylder en del af hendes fritid og 
giver hende mulighed for lade op. Hun 
begynder i kirkekor som 10-årig, har al-
tid sunget i forskellige kor og orkestre, 
blandt andet Næstved Byorkester, PJ 
Swingband og Blue Rain Orchestra. Hun 
er også freelance kirkesanger bl.a. i Kar-
rebæk Kirke. Det er med til at gøre hen-
de hel at synge og fortolke sange. “Jeg 
kan godt lide at give folk noget, sørge 
for, at de får en god oplevelse. Jeg el-
sker, at folk kan blive rørt og det kan jeg 
gøre med min sang.” Hun arbejder for 
tiden på at sammensætte en koncert, 
som skal handle om sorg. Sangene skal 
blandt andet være nogle af dem, som 
bliver sunget til begravelse og bisættel-
ser. “For mig handler det om at få delt 
den kærlighed, som ligger fanget i sor-
gen. Rasmus Seebachs sang “Fri” er et 
godt eksempel på en sang, der kan for-
løse noget i én. Give mulighed for bare 
at give slip og lade os være fælles om 
sorgen,” som Pernille forklarer det. 

Og det er – underligt nok - ikke mødet 
med døden, de svære samtaler eller de 
fortvivlede efterladte, som har over-
rasket Pernille mest i sit erhverv som 
bedemand. Det er overraskelsen over, 
at hun bare skal være sig selv hele ve-
jen igennem “Og det må jeg godt. Det 
skal jeg. Jeg er så taknemmelig over at 
være mit eget største og vigtigste værk-
tøj. Jeg er lattermild og man må gerne 
le – hvis det passer sig i situationen. Alt 
kommer i mødet med de pårørende. Jeg 
skal bare være Pernille.”

Den tomme kiste køres 
nænsomt ind i 

Pernille Wolders 
specialbyggede 

kongeblå Ford - klar til 
at køre afsted på den 

sidste rejse

Danske Bedemænd
Pernille Wolder er medlem af Brancheforeningen 
Danske Bedemænd. Foreningen er kundens garanti 
for faglig viden, et seriøst stykke arbejde og en høj 
etisk standard. Bedemanden har pligt til at varetage 
de pårørendes interesser og yde den bedst mulige 
vejledning og service, så afdødes værdighed sikres i 
døden.
De pårørende skal have orientering om de forventede 
begravelsesomkostninger. Der henvises til skrivelse fra 
Forbrugerombudsmanden om prisinformationspligt, 
herunder bl.a., at udlæg skal dokumenteres med 
bilag.
Medlemmer af Danske Bedemænd benytter forenin-
gens logo som et symbol på den kvalitet, der tilbydes 
i udførelsen af enhver opgave. Det betyder, at man 
trygt kan henvende sig i enhver bedemandsforretning, 
hvor dette logo benyttes. Logoet er garantien for en 
kyndig, seriøs hjælp og vejledning både for dig, der 
selv vil være med til at bestemme dit farvel og for dig 
som pårørende.
Danske Bedemænds medlemmer er uddannede og 
eksaminerede bedemænd, der løbende får opdateret 
deres viden om branchens lovgivning, regelsæt og 
praksisser. 
Kilde: www.bedemand.dk

Min sidste vilje
Bedemand Pernille Wolder tilbyder ganske gratis sin 
hjælp til at få udformet og nedskrevet “Min sidste 
Vilje”. For mange er det måske svært at tale om sin 
egen død og sine ønsker i forbindelse dermed og det 
kan være svært at få talt om det med sine pårørende. 
Derfor kan der være en stor tryghed at kunne bede 
Pernille Wolder om hjælp. Sammen med Pernille kan 
du få sat ord på dine ønsker og få det hele skrevet 
ned. Du er altid velkommen til at kigge ind forbi 
Pernille eller ringe for en aftale. 

•   Danske Bedemænd har også lanceret en digital
platform til “Min Sidste vilje”

•  Man logger ind med MitID på www.minsidstevilje.nu
•  Man kan altid rette og ændre i sin egen 

“Min Sidste Vilje”
•  Når man er død og de pårørende har valgt en 

bedemand, vil afdødes “Min Sidste Vilje” automatisk 
komme frem på skærmen hos bedemanden.

Samtalerummet med de farvestrålende håndlavede keramikkopper

Som den sidste 
smukke detalje i 
forbindelse med 

klargøringen af den 
tomme kiste, 

lægger Pernille en 
enkelt rød rose på 

kistelåget


