tilskudsbeløbet, aftales en ordning for den regning, som måtte
skulle deles. Vælger de efterladte at betale alt direkte fra boet, kan
de efterfølgende få dokumenterede udgifter op til tilskudsbeløbet
kompenseret af KFM.
Betingelsen for tilskud er, at den afdøde på dødstidspunktet var
medlem af KFM, eller for børn/unge under 18 år, at en af
forældrene var medlem på dette tidspunkt. Det er ikke en
betingelse for tilskud, at begravelse eller bisættelse foregår ud fra
KFM. Samme tilskud gælder altså også, når begravelsen foregår
fra f.eks. en anden kirke, som familien har relationer til.
Man kan læse mere om den solidariske ordning ELNs
begravelseshjælp på www.elnbegrav.dk. Af hensyn til ordningens
administration oplyser KFM sine medlemslister til ELNs
begravelseshjælp. Oplysningerne deles ikke herfra med andre. Vi
følger naturligvis persondataloven (GDPR).

Spørgsmål?
Kontakt os meget gerne. Kontakt til præst er nævnt ovenfor, og
der findes flere kontaktmuligheder på www.kfm-randers.dk under
menuen Om os, menupunkt Kontakt.

Begravelse/
bisættelse fra
Kronjyllands
Frimenighed

Dødsfald og begravelse/bisættelse
Kronjyllands Frimenighed (KFM) har ikke egen kirkegård, men
det er naturligvis muligt for kirkens medlemmer at blive
begravet/bisat ud fra KFM. Man kan kontakte kirkens præst Peter
Kofoed Herbst på
telefon 22 85 68 69
eller mail pkh@kfm-randers.dk
om såvel det praktiske som evt. behov for sjælesorg. I perioder
med ferie m.v. vil man også her få at vide, hvor man kan henvende
sig.

Begravelsesgudstjeneste
Begravelsesgudstjeneste (begravelse eller bisættelse) aftales med
præsten. KFM er en evangelisk-luthersk frimenighed med samme
bekendelsesgrundlag som Folkekirken. En begravelse vil derfor
naturligt tage udgangspunkt i Folkekirkens ritual for begravelser,
men er ikke bundet af det præcise ritual. En begravelsesgudstjeneste i KFM vil give plads til sorgen og savnet ved et
dødsfald og samtidig pege på opstandelseshåbet i Kristus.
De fleste andre opgaver end præstegerningen er drevet af frivillige
kræfter. Det kan derfor ikke garanteres at der uden udgift kan
skaffes musik og blomster til alteret med kort varsel, selv om
kirkens ansatte og frivillige gerne gør forsøget. Det kan altså være
nødvendigt at hyre folk udefra (se nedenfor om økonomisk
tilskud). Kender man selv musikere mv., er disse velkomne til at
spille og synge, når blot det aftales med præsten og under
forudsætning af, at sang og musik ligger indenfor kirkens
grundlag og tradition.

Økonomi
Selve gudstjenesten koster ikke noget, men som nævnt ovenfor
kan der være udgifter forbundet med musik og kirkepyntning.
Da KFM ikke har egen kirkegård, opfordres de efterladte til i
samråd med bedemanden at finde frem til en kirkegård (vi hjælper
naturligvis gerne med forslag).
Mange af landets kirkegårde bestyres af kirker under Folkekirken.
KFM er som sagt ikke en del af Folkekirken. For en del kirkegårde indgår kirkeskatten i driften af kirkegården, og derfor kan
udgifterne til graver og gravstedsleje være højere, når den som
skal begraves ikke var medlem af Folkekirken.
KFM er (fra 1. januar 2022) en del af den solidariske ordning
ELNs begravelseshjælp, som yder et økonomisk tilskud når et af
menighedens medlemmer – eller et barn af et medlem – dør.
Størrelsen af beløbet afgøres ikke af KFM, men af ELNs
begravelseshjælp. Aktuelt (2022) er det udbetalte beløb 20.000 kr.
ved dødsfald af personer som er fyldt 11 år, 5.000 kr. ved
dødsfald af børn under 11 år, herunder dødfødte børn som
begraves/bisættes.
Det er menigheden, ikke det enkelte medlem, som er tilmeldt
ordningen, og menigheden sørger for indbetaling til ordningen ud
fra medlemskontingenterne. Fra ELNs begravelseshjælp ydes
tilskuddet også til menigheden, ikke direkte til de efterladte.
Hermed kommer tilskuddet ikke til at indgå i boopgørelsen.
Rent praktisk administreres økonomien i dette ved, at udgifter
hørende til begravelsen dækkes af KFM op til tilskudsbeløbet.
Kirken betaler gerne regninger direkte (via kasserer og
bogholder). Dvs. indenfor ovennævnte tilskudsbeløb behøver man
ikke selv lægge pengene ud. Når summen af regninger rammer

