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Giver et dybtgående indblik i det univers af levende mikrovæsener, som udgør vores organisme. Med vore
tanker og vor levevis skaber vi disse mikrovæseners klima- og naturforhold. Vores sundhed er afhængig af et
kærligt samarbejde med vore mikrovæsener – som også er vor næste. Vi har ansvar for denne mikroverdens
skæbne, også efter at vi selv har forladt den fysiske krop. Om fremtidens humane begravelseskultur.
Se alle billederne her. Ring til os på 3132 3633. Her kan du se, hvad forskellen er på en bisættelse og en
begravelse. Vi er jo samlet her i dag for at tage afsked med min mor – vores mor Hanne. Jørgen ’Gamle’
Hansen vandt som aktiv bokser 78 af sine 92 prof-kampe. Unik Afsked hjælper med traditionel bisættelse,
begravelse eller borgerlig afskedsceremoni udenfor folkekirken. Imidlertid lykkedes det ikke for ham at vinde
over sin demens-sygdom. Søger du en bedemand til bisættelse eller begravelse efter et dødsfald. Alle kister
er polstrede, inklusiv pude og dyne; Brændingskiste med eller uden kors; Hvidmalet kiste 5775,-Hvidmalet
med guirlande 6275,-Kiste i fyrretræ 7500,- Bedemand – Begravelse og bisættelse i Hjørring og omegn
Personlig rådgivning med forståelse og respekt skaber tryghed i den sidste svære tid Begravelse i Danmark.
Tale ved Hannes bisættelse – Lars (25. Jørgen ’Gamle’ Hansen vandt som aktiv bokser 78 af sine 92
prof-kampe. Vi er jo samlet her i dag for at tage afsked med min mor – vores mor Hanne. Tale ved Hannes
bisættelse – Lars (25. Ring til os på 3132 3633. Skal I afholde tema fest, eller et specielt arrangement, så
kontakt os, vi laver maden, så den passer perfekt til festen/arrangementet. På mødet afstemmer vi ønsker og
tanker til den forestående begravelse eller bisættelse, og kun hvis vi sammen kan blive enige om en handling,

indgår vi en aftale Når folk dør, er der meget at tage stilling til, for eksempel om liget skal brændes eller
begraves. Til gudstjenesterne i Mårslet Kirke og ved andre arrangementer i Kirkens regi kan ældre og dårligt
gående bestille gratis transport med … Valdemar Frederik Kowalczyk (1. 000,00 DKK Velkommen til Lumby
og Stige Sogne. Se de 3 eksempler ved at klikker herunder. Hos Gadeberg Begravelsesforretning i Esbjerg
nær Vejen og Holsted er det mennesket, der er i centrum. Det hører til sjældenhederne, at en bisættelse ender
med stående ovationer.

