hilsen fra

KastelskirkeN
December - Januar - Februar 2007/2008

Foto: Bodil
•

ORGELINDVIELSE 9. DECEMBER
•
•
•

NYTÅR

SOGNEDAG

SØNDAGSKONCERTER

Foto: Bodil Aasted

OMTANKE
Var afdøde medlem af folkekirken?
Ja

Nej

Hver gang vi holder dåb i Kastelskirken er det en festlig
begivenhed, hvor der samtidig lyder den helt grundlæggende forkyndelse, at Gud lover at være med den døbte alle dage indtil verdens ende. Dåben betyder også, at
den døbte bliver indlemmet i menigheden og bliver medlem af folkekirken. Og det sidste har jo både juridiske og
økonomiske konsekvenser. I disse år ser vi i stigende grad,
at folk melder sig ud af folkekirken for at slippe for at
betale kirkeskat. Det er ganske let at melde sig ud af kirken; men det har nogle konsekvenser, som de færreste
tænker ordentligt igennem inden de melder sig ud.
At melde sig ud af folkekirken er en handling, som må
tages alvorligt. Det er nemlig en klar tilkendegivelse af, at
man for eksempel ikke ønsker gejstlig medvirken ved sin
begravelse. Det er noget, som præster og pårørende må
respektere. Den side af sagen er der desværre mange, der
ikke har tænkt igennem og det stiller familien i en vanskelig situation. Præster støder oftere og oftere på problemet : - pårørende der ønsker et udmeldt familiemedlem
bisat fra kirken
Udmeldelse står enhver frit og de bagvedliggende overvejelser går vi ikke ind i. Det er heller ikke altid, at de
nærmeste kender beslutningen og dens baggrund. Men
man skal gøre sig klart, at udmeldelse indebærer, at man
ikke kan gøre krav på kirkens ydelser, og at præsten ingen
forpligtelse har til at påtage sig for eksempel en begravelse.
Nu er det jo ikke sådan, at der ellers skeles til hvem, der
er med i ”klubben” og hvem ikke. Alle er velkomne til kirkens gudstjenester. Alle kan deltage i møder, koncerter,
foredrag og hvad der ellers foregår i kirken.Umuligt er det
heller ikke altid at få en præst til at medvirke ved en
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begravelse af et ikke-medlem. Det vil altid være et skøn i
det enkelte tilfælde og det kræver en grundig samtale
med de pårørende. Men afgørelsen beror alene på
præstens holdning og vurdering. De, som medvirker, fremhæver, at det er de forkerte, det går ud over, hvis præsten
siger ”nej”. Altså familien som allermest trængte til at få
sagt ordentlig farvel med ritualets ord.
Andre mener, at det må være muligt at vælge det fra og
at få dette ønske respekteret. At forkynde henover båren
med et menneske, der aktivt har tilkendegivet, at den
kristne forkyndelse ikke var ønsket er respektløst både af
præsten og familien. Men hvad hvis familien aldrig fik talt
om det? Det er vigtigt, at kirken gør opmærksom på dette dilemma, som både præsten og familien kan komme til
at stå med.
Men det er også særdeles vigtigt, at enhver, der påtænker at melde sig ud af folkekirken, gør op med sig selv,
hvilke konsekvenser, det har og orienterer sine nærmeste
pårørende om sin holdning, så familien ikke stilles i denne
vanskelige situation.
Heldigvis ser vi da også at mange gør sig overvejelser
over disse spørgsmål og når til den konklusion, at de gerne vil være medlem af folkekirken igen efter i en årrække
at have være udmeldte. Det kræver blot at man tager kontakt til en præst, der skal godkende ens optagelse. Er man
én gang døbt, skal man jo ikke døbes igen.
Er man til gengæld ikke døbt, kan man ikke blive medlem af folkekirken medmindre man lader sig døbe. Og det
er blevet ganske almindeligt i vore dage, at mange voksne
lader sig døbe, fordi de ikke blev døbt som små. Flere af
vore soldater henvender sig, for eksempel til feltpræsterne
for at blive døbt og dermed også optaget i folkekirken.
Alvoren i de internationale missioner sætter nødvendigvis
også dette spørgsmål på dagsordenen.
Gyrite Madsen

Kastellet

NYTÅR
Mon ikke vi alle standser op ved et årsskifte og gør status.
Vi ser tilbage på det år, der er gået. Vi gør op, hvad livet
bragte os. Og noget tænker vi tilbage på med glæde og
stolthed, andet ser vi tilbage på med sorg og måske
beskæmmelse.
Og så ser vi fremad og vender blikket mod dét, der nu
skal komme. Vi gør det med bekymring og angst, for det
ukendte foruroliger os vel altid. Men vi gør det også med
håb. For mulighederne ligger også i fremtiden – og uden
håbet og forventningen kan vi ikke komme videre fra dag
til dag.
Vi mennesker er produkter af tiden, siger vi. Men der er
også andet og mere at sige om os, hører vi i kirken. På den
første dag i 2008 indgår ”Fadervor” i prædiketeksten . Det
er en god bøn at få med ind i tiden, der skal komme.
Fadervor står som en evangelisk modsigelse til os som produkter af tiden. Med Fadervor beder vi om, at det ikke må
være det eneste, vi er : - produkter af tiden ! Vi beder om,
at vi må være bestemt af andet og mere end det.
I bønnen er vi stillet umiddelbart over for Gud. Mellem
ham og os er der ikke andet end ordet. Og herunder også
dét ord, der ikke når at blive til andet end et uudsigeligt
suk. Man kunne også sige, at vi i bønnen møder evigheden, tidens overmand eller ophævelse. Evigheden er tiden,
når den ikke tælles eller måles. I bønnen beder vi om, at
evigheden må gennemtrænge tiden, så tiden får skænket
en vigtighed og en betydning, som vi ikke selv kan give
den.
Over for tidens gang har vi vores ønsker. Vi håber og
venter og regner med og bekymrer os. Over for evigheden
har vi ikke andet at gøre end at bede : - giv os, hvad vi
behøver. Og det er måske noget ganske andet end det, vi
selv mener, vi behøver.
Det er et såre menneskeligt træk, at vi gerne selv vil
bestemme over vores skæbne. Men det er en indbildskhed
af dimensioner at tro, at vi selv kan dét. Skal man ønske
alt, hvad man får i livet for at synes, at det bliver et godt
liv ? Nej, vi må nok indse, at det ikke er vores ønsker, der
skaber det værdifulde. Og vi må ikke overse det forhold, at
dét, man selv vælger, dét kan man jo let vælge om igen og

det bliver derfor det mindst værdifulde og mest ligegyldige i ens liv.
I bønnen anskuer vi livet på en anden måde. I bønnen
åbner vi os for at tage imod det, der kommer, hvad det end
måtte være. Vi lægger vort liv i Guds hånd. At bede er altid
at være sig sine egne begrænsninger bevidst. Det er at
vide, at vi ikke har livet på egne betingelser. Det er at vide,
at man dybest set ikke har andet at gøre end at vente og
se, hvad livets Gud vil.
Bøn er ikke et spørgsmål om at kræve noget af Gud. Det
er ikke et spørgsmål om at få opfyldt, hvad der, efter vores
begreber, måtte betyde evig salighed og lykke. Bøn er ikke
overtalelse eller forhandling. Og bønhørelse er ikke et
spørgsmål om afhentning af en vare, man har bestilt.
I bønnen er der håb og frygt, som netop i bønnen sættes ind i en større ramme. For i bønnen er man ikke alene.
Vi sættes i et forhold til en livsmagt, der er overalt og som
altså er uendelig meget mere end vores private ønsker –
end vores begrænsede muligheder og vores forestillinger
om livet.
Den unge frihedskæmper, Kim Malte Bruun, blev dømt
og henrettet en måned før Danmarks befrielse i 1945. Forud var gået fængsel og tortur. Et par uger før sin død, som
22 årig, skrev han :
”Jeg tænker paa den følelse, der altid bærer mig saa
stærkt oppe og saa stærkt frem : at intet er umuligt, at
ligegyldigt hvordan det hele ser ud, kan der være Millioner af Muligheder til stede, man ikke kan se. Der er overhovedet intet Tilfælde, hvor alle Perspektiver ikke kan forandres paa et eneste sekund.”
At møde livet med den tro, det håb og den tillid til den
levende Gud, som her udtrykkes, det er dét, bønnen giver
os mulighed for.
Og når vi beder Fadervor, når vi siger ”ske din vilje”, så
møder vi ikke med vores nytårsprojekter, som om vi var
herrer over tiden, så lægger vi livet i Guds hånd og lever
det i tillid til, at Gud er mulighed, dér, hvor der ingen
mulighed synes at være.
Med ønsket om et velsignet nytår til alle.
Gyrite Madsen
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EVANGELIET TIL NYTÅRSDAG
Jesus sagde : ”Når I beder, må I ikke
være som hyklerne, der ynder at stå og
bede i synagoger og på gadehjørner for
at vise sig for mennesker. Sandelig siger
jeg jer : De har fået deres løn. Men når
du vil bede, så gå ind i dit kammer og
luk din dør og bed til din fader, som er i
det skjulte. Og din fader, som er i det
skjulte, skal lønne dig.
Når I beder, så lad ikke munden løbe,
som hedningerne gør, fordi de tror, at
de bønhøres for deres mange ord. Dem
må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I
trænger til, endnu før I beder ham om
det.
Derfor skal I bede således :
Vor Fader, du som er i himlene !
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i
evighed ! Amen
(Matt. 6,5-13)

Foto: Marianne Grøndahl
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JULEMØDE
I KASTELSKIRKEN
Tirsdag den 11. december kl. 13,30
(Bemærk venligst tidpunktet)
Vi mødes i kirken til en kort adventsgudstjeneste, hvor vi
synger nogle af vores kendte og elskede julesalmer. Derefter drikker vi kaffe i Søjlesalen. Og til en rigtig juleeftermiddag i Kastelskirken hører naturligvis også den traditionelle julefortælling og bankospil.
Kirkebil kan benyttes til dette møde.

TIRSDAGSMØDER

FESTGUDSTJENESTE
Søndag den 9. december kl. 10.00
(Bemærk venligst at gudstjenesten
er flyttet fra den 2. december)

- sammen med Garnisonskirken
Tirsdag den 4. december kl. 15
Statsadvokat Birgitte Vestberg fortæller om sit helt særlige embedsområde, som blandt andet omfatter krigsforbrydelser.
Tirsdag den 8. januar kl. 15
Kordegneassistent Bo Torp Pedersen, der også er magister
i filmvidenskab, fortæller i kombinationen ”kirke og film.
Tirsdag den 5. februar kl. 15
Forfatteren Iris Garnov fortæller ”en utrolig historie”.
Kom og hør den !
Tirsdag den 4. marts kl. 15
Præsten og kunsthistorikeren Anne Mette Gravgaard har
medvirket ved mange kirkeudsmykninger som konsulent.
Hun kommer og fortæller !
Møderne finder sted i Garnisonskirkens Sognehus,
Skt. Annæ Plads 4

Anledningen er indvielsen af det renoverede og udbyggede orgel. Vi glæder os til igen at kunne lytte til tonerne fra vores eget orgel efter at vi i en længere periode
har måttet klare os med et lille ”låneorgel”.
Renoveringsfasen er bekostet af Forsvaret, som varetager
ejerskabet af Kastelskirken og udbygningen er finansieret
efter markant tilskud fra A.P. Møller og Chastine Mc.Kinneys Fond til almene formål.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at fejre
orgeludvidelsen over en forfriskning

JULEAFTEN
Kl. 14.30
Kl. 16.00

: Gudstjeneste ved Gyrite Madsen
: Gudstjeneste ved Ole Brehm Jensen

Bemærk venligst at tidspunkterne er ændrede i forhold
til tidligere.

NYTÅRSGUDSTJENESTE
Nytårsdag Kl. 14.00
Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden GODT NYTÅR
over et glas vin i Søjlesalen.
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SOGNEDAG
MED DANSK KIRKEHISTORIE
I CENTRUM
SØNDAG DEN 27. JANUAR
Kl. 10.00
Gudstjeneste med efterfølgende frokost
Kl. 12.30
Foredrag i kirken ved professor,
dr. theol. Martin Schwartz Lausten :
KONGE OG KIRKE I DANMARK
FRA REFORMATIONSTIDEN TIL NYERE TID
Ud med paven og ind med Luther ! – det kunne være Christian den 3.´s valgsprog, for han lod Danmark bryde med
den romersk-katolske kirke og stiftede den evangelisklutherske kirke. Hvordan kunne det lade sig gøre at
omskole en hel befolkning ? Danskerne blev nok frie, men
statskirken var på vej, og Christian den 4. brugte kirketvang, trusler og straffe for at fremme den lutherske tro.
Under Frederik den 4. - da Kastelskirken blev opført –
strammedes grebet endnu mere, da pietismen fik stor indflydelse. Først da folkekirken oprettedes i 1849 blev konge
(stat) og kirke skilt, og så alligevel ikke helt.
Hvorfor har vi den ordning, vi har ? Hvor står folkekirken
i dag ?
Det er nogle af de emner, som omtales i foredraget.
Martin Schwartz Lausten har skrevet en række bøger om
reformationen og om reformatoren Martin Luther samt
revideret tredje udgave af sin Danmarks Kirkehistorie. I
forbindelse med sin forskning i reformationstiden opstod
en interesse for forholdet mellem folkekirken og jøderne
og han har for nylig afsluttet et stort pionerværk på seks
bind om dette forhold.
Martin Schwartz Lausten er en blændende fortæller med
en ganske særlig evne til at formidle sin kolossale viden fra
sin forskning på det kirkehistoriske felt.
Alle er velkomne.
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KASTELSKIRKENS
INDSAMLINGER
Hermed vil vi gerne takke alle de, der i årets løb velvilligt
har givet bidrag til kirkens indsamlinger. Det er altid en
stor glæde at kunne videregive menighedens støtte til de
projekter, vi har valgt at samle ind til i Kastelskirken.
En særlig tak skal lyde for støtten til Kastels Sogns
Menighedspleje. Menighedsplejen er helt afhængig af
de indsamlinger, vi foretager ved gudstjenesterne, da vi
ikke har andre midler at gøre brug af.
Menighedsplejen får således mulighed for at støtte de
mennesker, i sognet, der har brug for en håndsrækning for
at få økonomien til at hænge sammen.
Vi håber derfor at mange fortsat vil støtte vores indsamlinger til Menighedsplejen eventuelt ved at
benytte sig af nedenstående muligheder :

Girokontonummer : 648-5200
Net-bank
: +01< +6485200<

KASTELSKIRKENS
SØNDAGSKONCERTER
December 2007 - februar 2008
Søndag den 16. december kl. 14.00
”Ni læsninger”
KASTELSKIRKENS KOR
Birgitte Ewerlöf og Ida Nordlund (sopran), Johanne Bock
(alt), Ole Hedegaard og Jan-Erik Sääv (tenor) og Thomas
Sigh (bas).
Kyung-Hee Kim, orgel. Dirigent:Lasse Ewerlöf
Læsninger ved medlemmer af Kastelskirkens Menighedsråd
Liturg: Ole Brehm Jensen
Musik og læsninger til advent og jul
Julemusikgudstjeneste med rødder i engelsk tradition.
Læsninger vekslende med kormusik, solosang, orgelmusik
og salmer fører os gennem skabelse, syndefald, forventning frem til Jesu fødsel.

Kastellet

Det udbyggede orgel præsenteres
ved 3 koncerter i februar:
Søndag den 3. februar kl. 14.00
Orgelpræsentationskoncert I
Lasse Ewerlöf (Kastelskirken)
spiller Boyvin – Buxtehude – Franck – Alain
Det udbyggede orgel præsenteres ved den første koncert
i et program fortrinsvis bestående af fransk orgelmusik. I
en suite af Boyvin kan i de enkelte korte og overskuelige
satser høres en række karakteristiske orgelstemmer og
blandinger. En koralfantasi af Buxtehude giver helt andre
klangbilleder, og endelig kan i Cesar Francks Fantasie i Adur høres hele det romantiske udtræk. Koncerten slutter
med Jehan Alains sidste og største orgelværk, Trois Danses,
hvor hele den nye klangpalet udnyttes.
Søndag den 10. februar kl. 14.00
Orgelpræsentationskoncert II
Professor Hans Hellsten (Malmö) spiller
Bach – Franck – Elgar –
Jersild – Messiaen –
Rota.
Hans Hellsten er en
fremtrædende svensk
organist, der efter international uddannelse
afsluttet i Paris, ved siden af sin internationale solistvirksomhed har varetaget et orgelprofessorat ved Musikhögskolan i Malmö. Hans Hellsten har et bredt repertoire, der
rækker fra ukendte hjørner af den tidlige musik og frem til
den nyeste eksperimenterende orgelmusik.

været konsulent for Kastelskirken ved orgelombygningen.
Svend Prip præsenterer det udbyggede orgel i tysk og
fransk barokmusik af henholdsvis Buxtehude og Nicolas de
Grigny, og slutter koncerten med Edward Elgars store
Orgelsonate i G-dur.

ØVRIGE
SØNDAGSKONCERTER
Søndag den 24. februar kl. 14.00
Cembalokoncert
Lars Ulrik Mortensen
Værker af Carl Phillip Emanuel Bach
Den internationalt kendte cembalist og dirigent, Lars Ulrik
Mortensen har gennem de seneste seks år beriget Kastelskirkens Søndagskoncerter med en årlig tema-koncert,
hvor en enkelt komponist eller en specifik national stil er
blevet præsenteret ved de enkelte koncerter. I år er tiden
kommet til den mest kendte af ’Bach-sønnerne’ Carl Phillip Emanuel Bach, der var én af sin tids mest berømte og
feterede cembalister og komponister hvis betydning for
både den klavertekniske og kompositoriske udvikling har
haft overordentlig betydning. Hans cembalomusik i den
galante stil er både opfindsom, underholdende, følsom og
samtidig kompositorisk særdeles genuin.
Søndag den 2. og 8. marts kl. 14.00
Bach for violin solo
Elisabeth Zeuthen Schneider
Samtlige værker for solo-violin af
Johann Sebastian Bach

Søndag den 17. februar kl. 14.00
Orgelpræsentationskoncert III

Nærmere om disse og de følgende koncerter i marts i
næste Kirkehilsen

Svend Prip (Haderslev Domkirke)
spiller Buxtehude – Grigny – Elgar
Domorganist Svend Prip har i mange år virket som én af
landets betydelige kirkeorganister, med yderligere virke
som international koncertsolist, konservatorielærer og
orgelsagkyndig. I den sidste egenskab har Svend Prip

Der er GRATIS ADGANG
til Kastelskirkens Søndagskoncerter
Lasse Ewerlöf
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Højmesser kl.10.00 i Kastelskirken
DECEMBER
2. december
(1. s. i advent)
OLE BREHM JENSEN
9. december
(2. s. i advent)
GYRITE MADSEN
og OLE BREHM JENSEN
(Festgudstjeneste)
16. december
(3. s. i advent)
OLE BREHM JENSEN
23. december
(4. s. i advent)
GYRITE MADSEN

24. december
(Juleaften)
NB: Kl. 14,30
GYRITE MADSEN
24. december
(Juleaften)
NB: Kl. 16,00
OLE BREHM JENSEN

JANUAR

FEBRUAR

1. januar
(Nytårsdag)
NB: Kl. 14,00
GYRITE MADSEN

3. februar
(Fastelavn)
OLE BREHM JENSEN

6. januar
(Helligtrekongers søndag)
OLE BREHM JENSEN

25. december
(Juledag)
OLE BREHM JENSEN

13. januar
(Sidste s. e. h. 3. k. )
JOHN STRANGE

26. december
(Anden juledag)
GYRITE MADSEN

20. januar
(Septuagesima søndag)
GYRITE MADSEN

30. december
(Julesøndag)
JOHN STRANGE

27. januar
(Seksagesima søndag)
GYRITE MADSEN
(Sognedag)

10. februar
(1. s. i fasten)
GYRITE MADSEN
17. februar
(2. s. i fasten)
GYRITE MADSEN
24. februar
(3. s. i fasten)
OLE BREHM JENSEN

MARTS
2. marts
(Midfaste)
GYRITE MADSEN

KIRKEBIL Er man gangbesværet er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og møder.
Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man er gangbesværet, derfor skal denne mulighed måske understreges.
Med en kirkebil kan man blive hentet og bragt til gudstjenesten og det er en mulighed, som vi håber, at flere vil benytte sig af.
Kirkebil til højmessen skal bestilles inden fredag kl.12.00 på tlf. 33 91 27 06

Kirkelig vejviser
KORDEGN ANITA MØHLENBERG OG
KORDEGNEASSISTENT BO TORP PEDERSEN.
Kordegnekontoret, Sct. Annæ Plads 4, 1250 K.
tlf. 33 91 27 06, fax. 33 91 27 08.
Kontoret er åbent tirsdag til torsdag kl. 9-13,
mandag og fredag kl. 9-12.
Desuden torsdag kl. 16-18.

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
OBERSTLØJTNANT ARTHUR T. MØNSTED,
Østerbrogade 56A, 2100 Kbhvn.Ø. Tlf. 35 26 02 71

FELTPROVST OLE BREHM JENSEN
Kastellet 16. 2100 Ø tlf. 33 15 13 06.
Aftaler træffes man.-tors. kl. 9-12,
(Træffes ikke fredag).

HILSEN FRA KASTELSKIRKEN udgives af kirkens
præster med støtte af menighedsrådet.
Ansvarshavende: Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnen.

SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN. Træffes på
Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø,
(bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen)
tlf. 33 15 65 58, tirsdag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 11-12 og ellers efter aftale.
Bopæl: Upsalagade 23, 2100 København Ø,
tlf. 35 55 95 38. (Træffes ikke mandag).

www.kastelskirken.dk

ORGANIST LASSE EWERLÖF.
Kastelskirkens kontor. Kastellet 15, 2100 Ø.
Tlf. 33 14 62 74. tlf. privat 39 65 67 18.
(Træffes ikke mandag).
E-mail: kastelskirken.org@mail.dk
KIRKETJENER CLAUS KOFOD træffes normalt kl. 9-11,
på tlf. 33 15 65 57. (Træffes ikke mandag).

NÆSTFORMAND I MENIGHEDSRÅDET
MAG.ART. LARS P. POULSEN-HANSEN, Greve Strandvej
137, 2670 Greve. Tlf. 43 90 12 28

ANMELDELSE AF FØDSEL
skal ske til kordegnekontoret Sct. Annæ Plads 4,
senest to dage efter fødslen. Såfremt forældrene
er gift medbringes vielsesattest og begges
dåbsattester/navneattester. Er forældrene ikke gift
medbringes alene moders dåbs-eller navneattest.
DÅB OG NAVNGIVELSE
Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Navngivningen sker i forbindelse
med dåb eller ved anmeldelse til
kordegnekontoret Sct. Annæ Plads 4.
Henvendelse om dåb sker dels ved at kontakte

Sats & Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri • Tlf. 48 300 300

Kasteslskirkens kontor, dels ved henvendelse til
kordegnekontoret. Det oplyses, hvem der skal være
barnets faddere (mindst tre og højst fem).
Man henvender sig derefter til den præst, der skal
døbe barnet. Navngivelse sker ved anmeldelse til kordegnekontoret, hvor formular til navngivelsen fås.
Anmeldelsen skal underskrives af forældremyndighedens indehavere.
VIELSE
Man henvender sig til Kastelskirkens kontor
mellem kl.11-12 for at aftale tid.
Derefter henvender man sig på Rådhuset for at få
udstedt en prøvelsesattest som sendes til kordegnekontoret Sct. Annæ Plads 4 sammen med begges
dåbs- eller navneattester.
Endvidere skal navn og adresse, for to bryllupsvidner, oplyses.
DØDSFALD
skal anmeldes senest to dage efter dødsfaldet, af de
nærmeste pårørende, til kordegnekontoret Sct. Annæ
Plads 4. Der rettes henvendelse til den præst, der skal
forrette begravelsen/ bisættelsen og i den forbindelse
aftales tid og sted for handlingen. Vejledning og
hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til bedemand eller kordegnekontor.

