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Hvordan skal en bedemand anmode om begravelse/bisættelse på vegne
af de pårørende, når datoen for højtideligheden endnu er ukendt?
I tilfælde, hvor du skal anmode om en begravelse/bisættelse, men der som
følge af den nuværende situation er usikkerhed om, hvornår den kirkelige
handling/ højtideligheden kan afholdes, skal du gøre følgende:
1) Hvis afdøde skal kremeres først, og handlingen skal foregå over urnen:
- Udfyld anmodningen med oplysning om præst, kirke og en fiktiv dato
en måned frem fra d.d.
- Skriv i bemærkningsfeltet, at datoen for højtideligheden er fiktiv pga.
den nuværende situation.
Begravelsesmyndigheden vil på den baggrund træffe en afgørelse, hvor kirkegård /krematorium /skifteretten vil blive informeret om, at den endelige dato
endnu ikke er fastlagt, og at afdøde skal kremeres INDEN den kirkelige handling.
2) Hvis afdøde skal kremeres efter den kirkelige handling:
OBS: hvis fristen på 8 (nogle steder 14) dage for jordfæstelse eller ligbrænding
overskrides, kræver dette stadigvæk dispensation, se her.
Udfyld anmodningen med oplysning om præst, kirke og en fiktiv dato
en måned frem fra d.d.
- Skriv i bemærkningsfeltet, at datoen for højtideligheden er fiktiv pga.
den nuværende situation.
- Vedhæft en evt. dispensation til at forlænge fristen.
Begravelsesmyndigheden vil på den baggrund træffe en afgørelse, hvor kirkegård /krematorium /skifteretten vil blive informeret om, at den endelige dato
endnu ikke er fastlagt, og at afdøde skal kremeres EFTER den kirkelige handling.
-

3) Hvis afdøde skal jordfæstes:
OBS: hvis fristen på 8 (nogle steder 14) dage for jordfæstelse eller ligbrænding
overskrides, kræver dette stadigvæk dispensation, se her.
-

Udfyld anmodningen med oplysning om præst, kirke og en fiktiv dato
en måned frem fra d.d.
Skriv i bemærkningsfeltet, at datoen for højtideligheden er fiktiv pga.
den nuværende situation.
Vedhæft en evt. dispensation til at forlænge fristen.
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Notat

Begravelsesmyndigheden vil på den baggrund træffe en afgørelse, hvor kirkegård /krematorium /skifteretten vil blive informeret om, at den endelige dato
endnu ikke er fastlagt.
I alle tre tilfælde skal dette ske efter forudgående aftale med en præst i det
sogn, hvor højtideligheden skal foregå.
Når den endelige dato er fastlagt, udskriver begravelsesmyndigheden afgørelsen og påfører rettelserne manuelt, så den endelige afgørelse kan sendes/afleveres til anmelder, præst, evt. kirkegård og skifteret.
Ved andre typer af højtidelighed (andet trossamfund eller borgerlig), gælder
samme princip. Det sker for, at evt. kirkegård og krematorium får relevant information om en højtidelighed.
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