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Ribe, den 19. marts 2020 

Begravelser/bisættelser og Coronavirus/Covid-19 

Stifterne har nedenfor samlet nogle af de spørgsmål, der er kommet om begravelser/bisættelser i 

forlængelse af biskoppernes vejledningerne af 16. og 18. marts 2020, hvoraf det fremgår, at begra-

velser finder sted under andre former.  

 

Q1: Hvad er de tidsmæssige retningslinjer for begravelse?  

A1: Jordfæstelse eller ligbrænding skal normalt ske senest 8 dage efter dødsfaldet (dødsdagen 

medregnet).  

 

Hvis den afdøde person opbevares i et lokale med en rumtemperatur på ikke over 4 grader C indtil 

kort tid forud for begravelsen eller ligbrændingen, kan fristen forlænges op til 14 dage.   

 

Ønskes udsættelse af begravelse eller ligbrænding udover 14 dage skal anmodningen altid fore-

lægges for Styrelsen for patientsikkerhed 

Tilsyn og Rådgivning. 

 

Q2: Hvordan tilrettelægges begravelsen/bisættelsen? 

A2: Ved en kirkelig begravelse fastlægges begravelseshandlingens forløb af præsten efter for-

handling med den, der ønsker begravelsen eller ligbrændingen foretaget. 

 

Q3: Skal menighedsrådet stille kirkebetjening til rådighed for de kirkelige handlinger? 

A3: Det er som hidtil præsten, der afgør, om og hvordan en kirkelig handling skal gennemføres un-

der de aktuelle restriktive forhold og med iagttagelse af biskoppernes vejledning om kirkelige handlin-

ger.  

Menighedsrådet skal stille det nødvendige personale til rådighed. Det anbefales, at præsten og 

menighedsrådet nøje vurderer, hvor stor en del af den sædvanlige kirkebetjening, som er strengt 

nødvendig. 

 

https://stps.dk/da/kontakt/
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/opdateret-vejledning-fra-biskopperne
https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/opdateret-vejledning-fra-biskopperne
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Q4: Kan der ske jordpåkastelse efter kremering? 

A4: Når en præst i folkekirken medvirker, skal folkekirkens jordpåkastelsesritual følges. Ved lig-

brænding skal jordpåkastelsen foregå inden brændingen. Undtagelse herfra kan dog ske, når præ-

sten finder, at omstændighederne taler derfor. 

 

Denne mulighed kan i den nuværende krisesituation anvendes.   

Der henvises til biskop Elofs Westergaards vejledning "Begravelsesform kan undtagelsesvist være 

jordpåkastelse efter kremering" 

 

En urne skal håndteres og opbevares sømmeligt f.eks. i et kolumbarium.  

 

Q5: Er ansatte i kirker/kapeller og på kirkegårde udsat for øget smitterisiko ved håndtering 

af kister eller aske fra kremerede? 

A5: Nej. Den myndighedsfælles hotline (70 20 02 33) har oplyst, at coronavirus smitter gennem 

slimhinderne og dermed ikke gennem kropsvæsker. Smitten sker ved de væsker, der kommer ud 

gennem munden. Smittefaren fra f.eks. spyt holder i ca. 40 minutter. 

I betragtning af at afdøde skal ligge på 6-timers stue, er der derfor ikke øget smitterisiko ved hånd-

tering af kister med afdøde i kapel, kirkerum, på kirkegårde eller krematorier. Det gælder også ved 

håndtering af aske fra kremerede personer. 

 

Q6: Kan jeg trygt foretage en kirkelig handling?  

A6: Det er ikke i sig selv farligt at deltage i eller bistå ved en kirkelig handling. Men der er en smit-

terisiko, når man er mange samlet, og derfor skal det ske under andre former end normalt og myn-

dighedernes vejledninger skal følges. Ingen håndtryk, hold afstand, brug håndsprit. Placer hånd-

sprit ved indgangen. Brug salmeark, så smittespredningen derved kan reduceres.  

 

Q7: Hvor mange må deltage i begravelsen.  

A7: Udgangspunktet er, at der deltager så få som muligt. Tal med de pårørende om at begrænse 

deltagerantallet, udgangspunktet, at det er de nærmeste pårørende, der kan deltage.  

Fortæl, at man skal være opmærksom på smittespredning og hensyn i den anledning for at be-

skytte andre.  
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Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 per-

soner, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det 

betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 

kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at 

krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en rea-

listisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og 

kirkebænke mv.  

 

Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen 

med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere 

med opslag på kirkedøren. 

 

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte 

antal deltagere får adgang til kirken. 

 

Det anbefales, at der god afstand (1-2 meter) mellem de pårørende på kirkebænkene.  

 

Q8: Kan den kirkelige handling foregå på kirkegården?  

A8: Den kirkelige handling bør foregå i kirken under iagttagelse af retningslinjerne. Risikoen ved at 

handlingen foregår udenfor er, at deltagerne ubevist rykker sammen for at kunne høre præstens 

ord.  

 

Q9: Hvordan håndteres kister der skal bæres og hvorved personer kommer til at stå tæt?   

A9: Såfremt det er muligt kan katafalk bruges. Der må herudover tilrettelægges efter de lokale for-

hold. Er midtergangen smal, kan pårørende f.eks. gå ud først.      

 

 

 

---------- 


