Tidspunkter for begravelser, bisættelser og urnenedsættelser
Begravelser, bisættelser og urnenedsættelser skal foregå på bestemte tidspunkter og skal bestilles i
forvejen. Kontakt Københavns Kirkegårde, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV, tlf. 3366 9100.
Højtideligheder i Københavns Kirkegårdes kapeller
Højtideligheder i Bispebjergs Kirkegårds Søndre Kapel og Sundby Kirkegårds Kapel kan afholdes
på følgende tidspunkter:
Tidspunkt
Mandag
Tirsdag-lørdag
Søndage
Helligdage*
10:00 - 10:30
x
x
11:30 - 12:00
x
x
13:00 - 13:30
x
x
14:30 - 15:00
x **
* 1. påske-, 1. pinse- og 1. juledag kan der ikke finde højtideligheder sted.
** NB: kun bisættelser. Højtideligheder med efterfølgende begravelse kan ikke foregå senere end
kl. 13:00 - 13:30.
Højtideligheder fra Store Sal i Vestre Kirkegårds Nordre Kapel kan afholdes tirsdag til lørdag
kl. 10:00 - 11:00, kl. 12:00 - 13:00 og kl. 14:00 - 15:00. Ved efterfølgende begravelse kan
højtideligheden dog senest finde sted kl. 12:00 - 13:00.
Begravelser uden forudgående højtidelighed i et af Københavns Kirkegårdes kapeller
Begravelser kan finde sted mandag til lørdag med ankomst til kirkegården senest kl. 14:15. Ved
ankomst senere end kl. 14:15 opkræves der ekstra betaling.
Dødsanmeldelsen, godkendt af begravelsesmyndigheden, skal være indleveret på Københavns
Kirkegårdes ekspeditionskontor på Bispebjerg Kirkegård senest kl. 14:00 dagen før begravelsen.
Urnenedsættelser på Københavns kirkegårde
Urnenedsættelser varer en halv time og kan foregå på følgende tidspunkter:
Tidspunkt
Mandag-fredag Lørdage og søn- og helligdage*
09:30
x
11:00
x
12:30
x
14:00
x
15:30**
x
*Urnenedsættelse om lørdagen kan finde sted mod ekstra betaling.
** I perioden 1/11 - 31/1 foregår den sidste urnenedsættelse kl. 15:00.
Frister for tidsbestilling
Ved bestilling af begravelser, bisættelser og urnenedsættelser skal Københavns Kirkegårdes
ekspeditionskontor på Bispebjerg Kirkegård kontaktes senest kl. 14 to hverdage før. Begravelser
og urnenedsættelser til lørdag skal dog bestilles onsdag, og begravelser og urnenedsættelser til
mandag skal bestilles torsdag. Bisættelser til mandag og tirsdag skal bestilles senest fredag.
Lukkedage
Der er lukket for kistemodtagelser, bisættelser, begravelser og urnenedsættelser på søn- og
helligdage. Der er yderligere lukket 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Der
kan dog åbnes på lukkedage mod betaling af de faktiske omkostninger.
Københavns Kirkegårde, kirkegaarde@tmf.kk.dk

