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Husspektakler
blev ordnet
■ BRAMMING: Politiet måt-

te tirsdag klokken 19.12
rykke ud til husspektakler
på Vardevej, hvor et par var
røget i totterne på hinanden. Ifølge Henning Ravn
fra lokalpolitiet i Ribe blev
sagen ordnet ganske udramatisk og i al mindelighed
med lidt samtaleterapi fra
jeo
betjentenes side.

Chikane endte
med sammenstød
■ BRAMMING: Tirsdag klok-

ken 20.07 skete der et mindre færdselsuheld i Storegade i Bramming. Ifølge
Henning Ravn fra lokalpolitiet i Ribe var det to mænd
på henholdsvis 20 og 23 år,
der kørte sammen, da føreren af den forreste bil
bremsede op, og den bagvedkørende fortsatte op
bagi. De to bilister havde
forinden chikaneret hinanden i trafikken. Der skete
ingen personskade og kun
begrænset materiel skade.

jeo

Rettelse: Forkert
dato for udflugt
Basen for Helle Fyhns bedemandsforretning er Bramming, men hun kører gerne til andre byer. – Jeg tager derhen, hvor der er er brug for mig, siger hun.
Foto: Soffi Chanchira Larsen

Helle Fyhn skifter job fra
sygeplejerske til bedemand
AFSKED: Brammings nye bedemand, Helle Fyhn, har 25 års erfaring som sygeplejerske og holder af mødet
med mennesker.

BRAMMING: I 25 år har Helle Fyhn arbejdet som sygeplejerske, men i dag tager
hun springet til en helt ny
branche. Hun åbner nemlig
Fyhns Bedemandsforretning, og det er et lokale i
Nørregade 53, der bliver
basen for hendes nye professionelle liv.
– Jeg har længe drømt om
at blive selvstændig og har
overvejet forskellige muligheder. I faget som bedemand kan jeg bruge mine
erfaringer og kompetencer
som sygeplejerske, og det,
tror jeg, er en fordel, siger
Helle Fyhn, der er 50 år og
bor i Bramming.

TID&STED
06.00-08.00 og 15.00-18.00
Bramming Svømmehal.
09.00-12.00 Bramming Billardklub, Industrivej 7: Billard.
09.00-16.00 Mødestedet,
Bramming: Åben. Brugerrådet.
09.00 Mødestedet, Bramming: Billard. Bramming
Pensionistforening.
09.30-11.45 Darum Kultur-

Døden er langt fra fremmed for byens nye bedemand. Som sygeplejerske
har hun arbejdet med terminale patienter og er vant
til at håndtere afdøde mennesker og deres pårørende.
– Det er naturligt og vigtigt for mig at behandle afdøde med respekt og værdighed og samtidig være
en støtte for de pårørende i
en svær tid, forklarer Helle
Fyhn.
Jobbet som sygeplejerske har lært hende at omgås mange forskellige typer mennesker, og også
som bedemand vil situationsfornemmelse være
hendes vigtigste følgesvend.
– Jeg har ingen berøringsog Fritidscenter: Idræt om
Dagen. Darum Idrætsforening.
13.00-16.00 Bramming
Egnsmuseum: Udstilling.
13.30 Ved Mødestedet,
Bramming: Kroket.
16.00-20.00 Indre Mission,
Bramming: Åbent hus – 150
års jubilæum.
16.00-22.00 Kulturnat i
Bramming.

angst over for døden og
har forståelse for de følelser og tanker, man som pårørende oplever ved et
dødsfald, siger Helle Fyhn.

Fin afsked
Fire måneders praktik hos
en bedemand i Nordjylland
har givet Helle Fyhn indgående kendskab til de mange praktiske forhold, som
en bedemand skal tage sig
af. Det gælder alt fra dødsannonce, kapel og kistevalg til udsyngning, gravsten og kontakt til præsten.
De pårørende kan få en
samtale i bedemandsforretningen eller i deres eget
hjem.
– Mennesker i sorg vil ofte helst være i vante omgi-

velser, og jeg kører derhen,
hvor der er brug for mig,
understreger hun.
Helle Fyhn er ikke typen,
der bryder sig om at sidde
på et kontor dagen lang, og
i dagligdagen som bedemand holder hun af afvekslingen og mødet med mennesker, selv om det foregår

under triste omstændigheder. Hun ser dog ingen
skam i at vise medfølelse,
så længe hun forholder sig
professionelt.
– Og hvis døden ellers
kommer på et naturligt
tidspunkt, kan afskeden
godt være en fin oplevelse,
siger Helle Fyhn.

FAKTA ■ ■ ■
RECEPTION
■ I anledning af åbningen af Fyhns Bedemandsforretning
holder Helle Fyhn reception i morgen fra kl. 15 til 18 i Nørregade 53. Helle Fyhn kan træffes på tlf. 7517 1300 eller
helle@fyhnbedemand.dk.

Vestkysten for nyligt omtalte vinterens program for
foreningen Aktive Kvinder i
Bramming, skrev vi ved en
fejl, at udflugten til udstillingen »Dessert på slottet«
på Christiansborg Slot i København foregår den 16.
september. Den korrekte
dato er den 16. november.
Vi beklager fejlen.

Foredrag om
stauder
■ BRAMMING: I aften kl. 19

er der foredrag i Gørding,
Holsted, Føvling Haveselskab. Det foregår hos Jensens Planteskole i Bramming, hvor Lis og Kaj vil
holde et staudeforedrag
med levende planter som
eksempler. Der vil blive
fremvist nyheder, og Lis og
Kaj vil fortælle om brugen
af stauder og opbygningen
af staudebed.
Stauder er meget anvendelige planter, der som
nemme farveklatter i havens bede er uovertrufne
og nemme, i hvert fald hvis
man vælger de nemme
stauder.
Alle er velkomne til foredraget, hvor det anbefales
det at medbringe en stol og
jul
kaffe.

BIBLIOTEK OG BOGBUS
10.00-17.00 Bramming Bibliotek.

MILJØ & GENBRUG
09.00-17.00 Genbrugspladsen, Bramming.
10.00-17.30 Røde Kors butikken, Storegade 27, Bramming.
13.00-17.00 Kirkens Korshær, Nørregade 46, Gørding.

Aktiespil 2011
Præmier for i alt 155.000 kr.
10061.0811

Af Julie Tanggaard
Tlf. 7211 4403, jul@jv.dk

■ BRAMMING: Da Jydske-
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