
Udover kistekørsel i traditio-
nel rustvogn, hestevogn eller 
på budcykel så kan du nu og-
så arrangere rustvognskørsel 
i sidevogn til motorcykel.

Det er firmaet MC-begravel-
ser, der står bag lanceringen 
af dette nye tilbud til motorcy-
kel-entusiaster eller bare folk 
med en kærlighed til MC’er.

Forretningen har kontor i 
Odense, og de kører i he-
le landet. Motorcyklen – en 
BMW R 1150 RT, der både er 
stor og tung, kræver erfa-

MC-Begravelse

ring at håndtere. Den lejes 
derfor kun ud med chauffør, 
som vil være passende klædt 
til lejligheden – naturligvis 
sikkerheds¬mæssigt forsvar-
ligt og afhængig af årstid og 
vejr. 

Som bedemand kan du re-
kvirere motorcyklen til dine 
begravelser hos MC Begra-
velse og indhente et konkret 
tilbud på en given opgave.

På forretningens egen hjem-
meside www.mcbegravelser.
dk kan du også læse mere om 
historien bag MC Begravelser. Kisten ses fra ovnen og fra siderne.

»Pitstoppet« til de energiske 
løbere.

I Viborg løber man gerne 
stærkt for de ældre, så de får 
råd til lidt flere glæder i dag-
ligdagen.

Det var således også dags-
ordenen, da årets løbefest i 
Viborg løb af stablen i et 24 
timers forløb, hvor en række 

Løb for de ældre
af byens virksomheder havde 
taget sponsortrøjen på. 

Bedemand Per Rasmussen 
havde inviteret ansatte, ven-
ner og bekendte med til at lø-
be på sit hold, som sammen 
med de øvrige sponsorer til-
sammen indsamlede 22.075 

kr. Disse penge indgår nu i 
en pulje, som de lokale pleje-
hjem kan søge midler hos til 
afholdelse af forskellige ar-
rangementer for de ældre.

Sidste år løb Per Rasmus-
sen og hans hold til fordel for 
oprettelsen af en fond for til-

blivelsen af et hospice i Vi-
borg. Det indsamlede beløb 
bidrog til, at projekt “Hospice 
Viborg” kom godt i gang.
Godt gået eller rettere sagt 
godt løbet!
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