
• Anmeld dødsfaldet inden for 2 dage til kirke-

kontoret i afdødes sogn. 

• Kontakt frimenighedens præst eller ældste 

og aftal at mødes. 

• Kontakt bedemand og sørg for klare, skriftli-

ge aftaler; find ud af, hvad I selv vil stå for. 

• Bestil evt. sted og kaffe el.l. til eftersamvær. 

• Afmeld div. abonnementer (avis, telefon, 

licens, TV m.m), aflever biblioteksbøger 

m.m., opsig lejemål, medlemskaber af fag-

forening, pensionskasse, foreninger, (bog)

klubber m.m., forsikringer, privat hjemme-

hjælp m.m. og kontakt banken og tjek PBS-

aftaler. 

• Se flere detaljer i dokumenterne ”Huskeliste 

ved dødsfald og begravelse” og ”Kirkegårde, 

kirker og kapeller”. Se hjemmesiden. 

Huskeliste 

LM Kirken Herning 

Godthåbsvej 23 

7400 Herning 

 

Ældsterådsformand: 

Anders Jacobsen 

Tlf. 20 59 94 27 

 

• Anmeldelsesblanket ved dødsfald findes på 

personregistrering.dk 

• Praktiske råd findes bl.a. på Kirkeministeri-

ets hjemmeside: km.dk og på forbrug.dk; søg 

på ”begravelser” 

• borger.dk indeholder relevant information; 

husk at vælge kommune 

• herning-kirkegaarde.dk 
 

 

 

Om end min krop og mit hjerte forgår,  

så er Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. 

(Sl 73:26) 

 

Links og kontaktoplysninger 

Frimenighedspræst: Martin Haahr 

Tlf.  29 91 27 25 

Mail: mha@dlm.dk 

En huskeliste og vejledning om procedurer, 

kontaktpersoner, økonomi m.m. 

BEGRAVELSE 

http://www.personregistrering.dk
http://www.km.dk
http://www.forbrug.dk
http://www.borger.dk


Hvem gør hvad? 

Ved dødsfald er der flere formelle ting, som de 

pårørende skal tage sig af over for bl.a. LM Kir-

ken og offentlige instanser, Desuden skal der 

tages stilling til annoncering 

af dødsfaldet og begravelsen, 

særligt indhold ved begravel-

sen, eftersamvær m.m. 

LM Kirken står til rådighed 

med hjælp og vejledning, men 

vi henviser også til at en be-

demand kontaktes, medmindre 

de pårørende ønsker at stå 

for det hele selv. Man har ikke pligt til at bruge 

en bedemand. 

Desuden står LM Kirkens præst og de ældste 

altid til rådighed for sjælesorg og forbøn for de 

pårørende. 

Anmeldelse af dødsfald 

Pårørende skal inden for 2 dage anmelde døds-

faldet hos begravelsesmyndigheden, dvs. folke-

kirkens sognepræst eller kordegnekontor i afdø-

des sogn. Medbring den lægeligt udstedte dødsattest, 

evt. testamente og udfyld en dødsanmeldelse (findes 

på personregistrering.dk). Begravelsesmyndigheden 

påtegner dødsanmeldelsen, så gravplads kan erhver-

ves. 

Begravelse skal som hovedregel ske inden for 8 da-

ge, dødsdagen medregnet. 

Gravplads, kapel m.m. 

Man har altid ret til at blive begravet på kirkegården i 

det sogn, hvor man bor. 

Desuden kan man få lov 

til at blive begravet i et 

sogn, man har haft sær-

lig tilknytning til (pga. 

slægt, dåb, konfirmation, bryllup el.l.). 

I Herning er der to kommunale kirkegårde, Nordre og 

Vestre Kirkegård. Her har alle, uanset bopæl, ret til 

at blive begravet. De har fælles kontor på Kirke-

gårdskontoret, Vestergade 63, Herning. 

De pårørende køber retten til en gravplads for 20 år 

eller mere, afhængigt af den lokale kirkegårdsved-

tægt. 

Husk at have en påtegnet dødsanmeldelse med 

ved henvendelse om gravplads og kapel. 

Økonomi 

LM Kirken har sin egen begravelsesfond, der 

dækker evt. merudgift for ikke-

folkekirkemedlemmer. 

Kommunerne yder begravelseshjælp efter be-

stemte retningslinjer. Se borger.dk. Desuden 

yder Sygeforsikringen Danmark og visse fagfor-

eninger også begravelseshjælp, hvis afdøde var 

medlem. 

Selvom det kan være mærkeligt at skulle tænke 

på penge i forbindelse med en begravelse, er det 

godt at være opmærksom på, hvad bedemanden 

tager for de forskellige ydelser og overveje, om 

man selv vil stå for nogle af tingene for derved 

at gøre det billigere. Priserne på gravsteder og 

vedligehold af dem kan være forskellige af-

hængig af om de tilhører folkekirken eller kom-

munen, men prisen kan også variere inden for 

den enkelte kirkegård. Desuden kan det være 

dyrere at blive begravet uden for sit hjemsogn. 

Begravelse i LM Kirken 


