
HVAD HJÆLPER FRIMENIGHEDEN MED? 

Ved dødsfald står de efterladte med mange praktiske ting, 

der skal løses samtidig med, at de har et savn og en sorg, 

de skal forholde sig til – og måske spørgsmål af eksistentiel 

eller af åndelig art.  

Vedrørende de praktiske ting, der skal ordnes, har Frime-

nigheden udarbejdet en lille nyttig huskeliste, som kan re-

kvireres hos menighedsrådet eller hentes på menighedens 

hjemmeside: www.tarmfrimenighed.dk 

Hvis de efterladte ønsker, at Tarm Frimenighed forestår 

begravelsen, står ældsterådet og præsten til rådighed ved 

begravelsen samt med sjælesorg og forbøn for de pårø-

rende.  

BEGRAVELSE FRA KIRKE, KAPEL ELLER GRAVSTED 

Vi kan bruge Tarm kirke forudsat, der medvirker en ordine-

ret præst. Pastor Flemming Mose Lauritsen, Ølgod Valg-

menighed, og pastor Jens Lomborg, Skjern Bykirke, har 

sagt ja til at lede begravelsesceremonien. Det er dog stadig 

en af Frimenighedens ældste, der står for samtalen med 

de efterladte og holder talen ved begravelsen.  

Hvis begravelsen ønskes forestået alene af en af Tarm Fri-

menigheds ældste, foregår begravelsen ikke i kirken, men 

som en kortere ceremoni enten fra kapellet eller ude ved 

selve gravstedet. Herefter kan der evt. afholdes et minde-

samvær med prædiken, bøn og sang.  

Tarm Frimenighed betaler for evt. lejeudgifter af kirken el-

ler lokaleleje, hvis eftersamværet erstatter markeringen i 

kirken. 

KAN MAN BLIVE BEGRAVET PÅ KIRKEGÅRDEN, OG 

HVAD KOSTER DET? 

Kirkegårde administreres i Danmark af folkekirken, et an-

det trossamfund eller kommunen. Alle frimenighedens 

medlemmer har ret til at blive begravet på folkekirkens kir-

kegård i det sogn, hvor de bor – uanset tilhørsforhold i l 

folkekirken. Merudgifterne for ikke-medlemmer af folke-

kirken til etablering af gravsted, gravkastning og pyntning 

løber i Skjern Provsti op i 13-15.000 kr. Ved dødsfald af et 

medlem udbetaler Tarm Frimenighed et engangsbeløb på 

15.000 kr. til dækning af disse merudgifter. 

Hvis der er noget, du er i tvivl om eller gerne vil have uddy-

bet, er du velkommen til at kontakte en fra ældsterådet. 

 

 

 



 

KONTAKTOPLYSNINGER 

Frimenighedens ældsteråd:  

Andreas Kammersgaard Ipsen, præst 

Elmevej 1, 6880 Tarm 

Tlf. 42 71 65 64 

E-mail: andreas@tarmfrimenighed.dk  

Alex Dahl Karlsen, formand  

Parkallé 31, 6880 Tarm. 

Tlf. 50 48 96 39                                                                         

E-mail: alex.dahl.karlsen@gmail.com  

Poul Friis 

Poppelvej 8, 6880 Tarm 

Tlf. 23 63 33 55 

E-mail: poulfriis.1@gmail.com 

Ole Lønborg 

Rønnevænget 60, 6870 Ølgod  

Tlf. 21 80 57 76 

E-mail: loenborg@bbsyd.dk 
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