Priseksempler – bedemandens ydelser

Dødsfald på plejehjem – bisættelse uden højtidelighed – urnenedsættelse i familiegravsted
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på plejehjem, hvor familien hjælper til med at
lægge i kiste. Afdøde ønsker ingen højtidelighed, så der tages afsked ved lille ceremoni på plejehjemmet.
Kisten køres til derefter til Odense Krematorium, hvor den brændes. Urnen nedsættes på de ukendtes
grav.
Udgifter til Farvel jord:
Hvid glat brændingskiste
Designer-urne
Klargøring og levering af kiste
Kisteilægning
Rustvognskørsel fra plejehjem til kapel
Honorar (nedsat – ingen højtidelighed)
Bedemandens ydelser

5.900,1.200,450,875,920,2.150,11.495,-

Dødsfald på OUH - bisættelse fra kapel – urne i de ukendtes grav
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket på OUH, at der efterfølgende afholdes
højtidelighed i Kirkegårdskapellet i Odense, hvor kisten bliver stående i kapellet efter højtideligheden.
Kisten bliver brændt på Krematoriet, hvorefter urnen nedsættes på de ukendtes grav på Assistens
Kirkegård.
Udgifter til Farvel Jord:
Hvid glat brændingskiste
Miljøurne
Klargøring og levering af kiste
Kisteilægning
Rustvognskørsel fra OUH til kapel
Honorar
Bedemandens ydelser

5.900,790,450,875,920,3.150,12.085,-

Dødsfald i hjemmet – bisættelse fra eget hjem – spredning af aske over havet
I dette eksempel har vi forudsat, at dødsfaldet er sket i eget hjem, hvor det er nødvendigt med en ekstra
mand til udbæring. Kisten køres til kølerum ved Kirkegårdskapellet, hvor den står indtil dagen for
højtideligheden. Bisættelsen afholdes fra haven ved eget hjem, og køres derefter til Krematoriet. Efter
brændingen afhenter familien selv urnen og spreder asken over havet.
Udgifter til Farvel Jord:
Hvid glat brændingskiste
Søurne
Klargøring og levering af kiste
Kisteilægning
Ekstra mand ved ilægning/udbæring
Rustvognskørsel fra hjemmet til kapel
Rustvognskørsel ved bisættelse
Honorar
Bedemandens ydelser

5.900,700,450,875,650,920,920,3.150,13.565,-

Priseksempler – andre ydelser
Udover bedemandens ydelser er der mange andre udgifter ved en begravelse/bisættelse – og ofte er
disse udgifter ganske væsentlige. I listen nedenfor findes eksempler på en række af de mest almindelige
udgifter – men disse priser kan naturligvis variere meget:
Kremering, Odense Krematorium
Leje af Kirkegårdskapellet i Odense, hverdage
Kistedekoration
Krans med silkebånd
Musiker eller solist til højtideligheden
Mindesammenkomst på restaurant, 30 personer
Gravsted, De ukendtes Grav (Od. Kommune)
Gravsted, Kendt fællesplæne (Od. Kommune)
Kistegravsted, incl. gravkastning (anslået)
Graver til urnenedsættelse
Gravsten, priser fra

3.331,548,1.400,1.200,2.000,5.250,2.287,4.166,6.000,605,5.500,-

