
Ved Dødsfald og begravelse 

Ved dødsfald er der flere formelle forhold, som pårørende skal tage sig af over for bl.a. 
frimenigheden og offentlige instanser. 

De skal også tage stilling til annoncering af dødsfaldet og begravelsen, særligt indhold ved 
begravelsen, mindesamvær m.m. 

Ved dødsfald kontaktes én af LM-Kirkens hyrder. Vi henviser også til, at pårørende kan 
kontakte en bedemand. 

I ferierne vil man altid kunne kontakte Nikolaj Pedersen. 

I samarbejde med en hyrde laves der aftaler vedr. begravelsen, som kan foregå ud fra 
missionshuset eller i Folkekirkens kapel. 

Det vil være muligt at leje Skjern Kirke, så begravelsen kan foregå der. Der bliver i den 
sammenhæng tale om en merudgift til leje af kirkebygningen. Udgiftens størrelse oplyses 
af Skjern kirke. 

 

Forskellige forhold 
 

DØDSATTEST OG ANMELDELSE AF DØDSFALD  

Ved ethvert dødsfald skal en læge skrive en attest, der fortæller, hvem den døde er, og 
hvad dødsårsagen var. Normalt udleverer lægen dødsattesten til bedemanden, der tager 
sig af begravelsen/bisættelsen, men de pårørende kan også selv få dødsattesten 
udleveret. 

Pårørende skal anmelde dødsfaldet hos begravelsesmyndigheden, dvs. på kirkekontoret. 
Anmeldelsen skal ske hurtigst muligt og senest to hverdage efter dødsfaldet. Medbring 
dødsattest, dødsanmeldelse og personlige papirer som dåbs- eller navneattest, 
vielsesattest, evt. skilsmisse- og separationsbevilling, sygesikringsbevis samt evt. 
testamente. På www.personregistrering.dk kan du finde blanketten til anmeldelse af et 
dødsfald. Kirkekontoret sørger for at give besked til folkeregistret, socialforvaltningen og 
skifteretten. 

Begravelsesmyndigheden påtegner dødsanmeldelsen, så det er muligt at erhverve 
gravplads. Begravelse skal som hovedregel ske inden for otte dage, dødsdagen 
medregnet. 
  



GRAVPLADS  

Gravstedet bestilles på kirkegårdskontoret. 

De pårørende køber retten til en gravplads på kirkegårdskontoret. Husk at have en 
påtegnet dødsanmeldelse med ved henvendelse om gravplads og kapel. 
  

HUSKELISTE  

•         Kontakt en hyrde i LM-kirken og aftal et møde. 
•         Kontakt bedemanden og sørg for klare, skriftlige aftaler. Find ud af, hvad I selv vil stå 
for. 
•         Anmeld dødsfaldet inden for to dage til kirkekontoret i afdødes sogn. 
Anmeldelsesblanket ved dødsfald finder du på www.personregistrering.dk 
•         Bestil evt. lokaler, kaffe el.lign. til mindesamvær. 
•         Afmeld diverse abonnementer (avis, blade, telefon, tv-licens m.m.) Aflever 
biblioteksbøger. Opsig lejemål, medlemskaber af diverse foreninger, forsikringer, privat 
hjemmehjælp m.m. 
•         Kontakt banken for at få en aftale om økonomien frem til opgørelse af boet. Når 
banken får oplysning om dødsfaldet, lukker den øjeblikkeligt for boets bankkonti. Også 
dankort/hævekort på fælleskonti spærres. Tjek desuden PBS-aftaler. 
  

ØKONOMI  

•         Kommunerne yder begravelseshjælp efter bestemte retningslinjer. Se www.borger.dk. 
Det er den afdødes formueforhold, som er afgørende for, om der kan udbetales 
begravelseshjælp fra det offentlige. Forespørgsel herom kan rettes til social- og 
sundhedsforvaltningen i afdødes bopælskommune. 
•         Desuden yder Sygesikring Danmark og visse fagforeninger og private forsikringer også 
begravelseshjælp. 
•         Afdødes bo dækker udgifterne til begravelsen. Hvis afdøde ikke efterlader sig 
økonomiske midler, kan de pårørende søge om dækning af udgifterne ved at henvende 
sig på det socialkontor, som afdøde hørte under. Her skal de pårørende medbringe en 
attest, som de kan få hos skifteretten. 
•         Vedrørende øvrige merudgifter, når man ikke er medlem af Folkekirken, henviser vi til 
afdødes sogns hjemmeside. Hvis det drejer som Skjern sogn, henvises 
til kirkegårdstakster Skjern sogn.dk Derudover er der udgifter til leje af Skjern Kirke, hvis 
man ønsker at benytte den. 
  

Mulighed for økonomisk hjælp.  

Som medlem af LM-Kirken, Skjern, afholder menigheden de sædvanlige udgifter ved 
begravelse, så man hverken er bedre eller dårligere stillet end i folkekirken. 



  

BEDEMAND  

Hvad kan bedemanden hjælpe med? Hvad vil I gøre selv? 

•         Afhentning af dødsattest. 
•         Anmeldelse til begravelsesmyndigheden. 
•         Fremskaffelse af evt. manglende personlige attester. 
•         Udfyldelse af dødsanmeldelsen til den offentlige myndighed. 
•         Hjælp til udformning af dødsannonce og indrykning. 
•         Levering af kiste, ligklæde og urne. 
•         Bestilling af kistedekoration, blomster, kranse, bånd og evt. kirkepynt. 
•         Bestilling af organist, kor og solister. 
•         Bestilling af trykte salmer. 
•         Ilægning i kiste samt fremvisning og udsyngning. 
•         Rustvognskørsel. 
•         Aftaler med kirkegård. 
•         Kontakt til livsforsikring, gruppelivsforsikring, sygesikring samt fagforening. 
•         Søge begravelseshjælp fra kommunen. 
•         Bestille gravsten hos stenhugger. 
•         Bestille kaffebord til evt. mindesamvær. 

Vær opmærksom på, at pårørende gerne må stå for det hele selv. Dog kan der være store 
fordele forbundet med at betale en bedemand for at hjælpe med i det mindste kiste og 
rustvognskørsel og i øvrigt at få overblik over alle de forhold, der skal tages hånd om. 

Alt hvad du/I beder bedemanden tage sig af, skal han naturligvis have betaling for. 
  

SKIFTERETTEN  

Skifteretten er den retsinstans, der tager sig af boet. Det vil sige afdødes ejendele, fast 
ejendom samt øvrige formue. Skifteretten varetager opgørelsen af formue og evt. gæld i 
boet samt fordeling af arven i henhold til gældende love. Skifteretten modtager automatisk 
underretning om dødsfaldet fra sognepræsten/kirkekontoret. 

Det er ved lov påbudt, at den afdødes efterladenskaber skal opbevares omhyggeligt, indtil 
skifterettens nærmere bestemmelser foreligger. Selv ægtefællen må således ikke bruge af 
afdødes kontante penge eller hæve på bankkonto. Kommer de efterladte pludseligt i 
økonomisk bekneb, kan de henvende sig i socialforvaltningen eller i deres pengeinstitut. 

Skifteretten indkalder altid den/de nærmeste pårørende til et møde angående deling af 
boet. Mødet afholdes sædvanligvis 4-6 uger efter, at dødsfaldet er anmeldt i skifteretten. 
Forud for dette møde kan skifteretten som altovervejende hovedregel ikke give tilladelse til 
tømning af lejlighed, deling af bo m.v. 



	


