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Præsters forpligtelse til at begrave ikke-medlemmer af folkekirken 

 

Det følger af Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding, at præster ikke er forpligtede til 

at foretage kirkelig begravelse/bisættelse for personer, der ikke er medlem af folkekirken.  

Det vil sige, at præsten som udgangspunkt ikke har pligt til at foretage kirkelig begravel-

se/bisættelse for personer, der ikke er medlem af folkekirken, og et medlem af folkekirken har ikke 

retskrav på at få sin afdøde ægtefælle/samlever kirkeligt begravet/bisat, hvis afdøde ikke var 

medlem af folkekirken. 

 

Gråzoner 

Men der kan være situationer, hvor der  

a) ikke foreligger nogen tilkendegivelse fra afdøde, 

b) fremkommer oplysninger om, at afdødes ønske var, at der skulle være gejstlig medvirken, eller 

c) fremsættes ønske fra de pårørende om gejstlig medvirken uanset afdødes ikke-medlemskab af 

folkekirken. 

 

Sådanne situationer skal vurderes konkret og med skønsomhed. Ikke mindst fordi det ikke fremgår 

af retsgrundlaget, at afdødes ønske skal være skriftligt, eller hvordan det skal være fremkommet. 

Det er ikke muligt at give klare regler eller rammer for de situationer. 

 

Ligeledes har Kirkeministeriet udtalt, at selvom begravelsen som kirkelig handling også har relation 

til de efterladte, f.eks. en ægtefælle, der er medlem af folkekirken, så har ægtefællen ikke et retskrav 

på at få foretaget en kirkelig begravelse af afdøde, når afdøde ikke var medlem af folkekirken. 

Endelig har en præst ret til at foretage begravelse/bisættelse af et ikke-medlem af folkekirken, 

såfremt begravelsesmyndigheden har truffet afgørelse om en kirkelig begravelse/bisættelse. 

 

Der kan opstå situationer, hvor to præster vil vurdere forskelligt. Det kan medføre, at en præst i 

situationen vurderer, at et ikke-folkekirkemedlem ikke har udtrykt ønske om en kirkelig begravelse, 

hvorfor de pårørende får en afvisning af deres ønske. De pårørende vil så forsøge at finde en anden 

præst, der vil vurdere anderledes. Det er derfor vigtigt, at der er truffet en afgørelse med en 

velovervejet begrundelse. 

 

Afgørelse og orientering 

Præsten skal være opmærksom på, at det er den kirkebogsførende præst, som er begravelses-

myndighed, og derfor i denne situation træffer en afgørelse. Der skal derfor træffes en afgørelse, der 

lever op til forvaltningslovens krav.  
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Hvis en præst vurderer, at vedkommende ikke kan imødekomme anmodningen om en kirkelig 

begravelse, skal der udarbejdes en skriftlig afgørelse. En myndighed skal som altovervejende 

hovedregel give borgeren en skriftlig afgørelse og ikke en mundtlig afgørelse. Det er vigtig 

dokumentation at have afgørelsen på skrift. Det bliver mere tydeligt, hvad der er besluttet og 

hvorfor. 

 

Det anbefales, at en afgørelse indeholder følgende elementer: 

 

 Overskrift 

 Afgørelsens resultat 

 Begrundelse for afgørelse 

 Opridsning af partens synspunkter 

 Regler og praksis 

 Klagevejledning. 

Det er primært begrundelsen, der kan volde problemer. I begrundelsen skal den kirkebogsførende 

præst forklare borgeren, hvorfor præsten er nået frem til resultatet. Begrundelsen er – sammen med 

resultatet - den vigtigste del af afgørelsen. Borgeren skal forstå, hvad der har været afgørende for 

det resultat, som præsten er kommet frem til. 

 

Det er særligt ved afgørelser, hvor myndigheden ikke imødekommer borgerens anmodning, at det er 

vigtigt med en afgørelse, der lever op til forvaltningslovens krav. 

 

Såfremt anmodning om kirkelig begravelse/bisættelse ikke imødekommes, bør provsten informeres 

med henblik på at yde hjælp til de pårørende. 

 

Nedenfor er et eksempel på en afgørelse, hvor de pårørendes anmodning ikke er blevet imøde-

kommet. 

 

Der er vedhæftet et bilag vedr. retsgrundlag samt udtalelse fra Kirkeministeren til DR foråret 2017.  

 

Der er udarbejdet en udførlig vejledning vedrørende præsters medvirken ved begravelser og 

bisættelser. Vejledningen er tilgængelig på Viborg Stifts hjemmeside: 

http://viborgstift.dk/praester/til-praester/begravelsesvejledning/vejledning-til-praester-vedr-

medvirken-ved-begravelser-og-bisaettelser 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Henrik Wigh-Poulsen 
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Anders Andersen 

 

 

 

Anmodning om kirkelig begravelse af et ikke-medlem 

Jeg modtog som begravelsesmyndighed en henvendelse fra dig den 1. februar 2017. Du anmodede 

om en kirkelig begravelse af din afdøde hustru Anna Andersen. 

Din anmodning om en kirkelig begravelse for din afdøde hustru kan ikke imødekommes. 

 

Begrundelse 

Din afdøde hustru var ikke medlem af folkekirken. Hun var døbt men udmeldte sig, da hun fyldte 

18 år. I blev borgerligt viet, og jeres tre børn er hverken døbt og konfirmeret. Du har oplyst, at det 

er dit ønske, at din hustru skal kirkeligt begraves. Du har oplyst, at det er din klare opfattelse, at det 

også var din hustrus ønske. 

Der forekommer ingen dokumentation for, at din hustru har haft et forhold til folkekirken i sit liv. 

Hun traf et valg om udmeldelse, da hun var 18 år, og hun havde efter det oplyste ikke søgt 

folkekirken efterfølgende.   

På baggrund af ovenstående kan din anmodning om kirkelig begravelse for din afdøde hustru ikke 

imødekommes. 

 

Sagsfremstilling 

Din hustru afgik ved døden den 31. januar 2017. Der blev foretaget elektronisk anmodning om 

begravelse den 1. februar 2017. Du rettede derefter henvendelse til kirkekontoret ved Sognerød 

Kirke for at tale med en sognepræst. Undertegnede talte med dig, hvor du orienterede om 

baggrunden for, at der var foretaget en anmodning om en kirkelig begravelse af din afdøde hustru, 

der ikke var medlem af folkekirken. 

 

Regelgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding. 

 

Klagevejledning 

Du kan gøre indsigelse mod afgørelsen overfor begravelsesmyndigheden. Hvis indsigelsen ikke 

tages til følge, forelægger begravelsesmyndigheden spørgsmålet for skifteretten. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Sognepræst Søren Sørensen 
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