Fødsel: Jordmoderen sender automa
tisk besked om en fødsel til sogne
præsten i det sogn, hvor man bor.
Sognepræsten registrerer fødslen, og
moderen får besked i sin e-boks. Er
moderen gift, registreres manden
samtidig som faderen.
Er forældrene ikke gift, skal faderen
via borger.dk afgive en Omsorgs- og
ansvarserklæring. Den skal være ind
tastet inden for 14 dage efter fødslen.
Er det ikke sket, bliver faderskabet
afgjort af statsforvaltningen.
Dåb: Et barn skal have et navn senest
seks måneder efter fødslen enten ved
dåb i kirken eller ved navngivning.
Ønsker man sit barn døbt, henvender
man sig til den præst i hvis sogn, man
ønsker sit barn døbt. Ved en dåb skal
der være en gudmor eller -far samt
mindst to faddere ud over evt. foræl
drene. Forældrene må gerne være
skrevet op som faddere.
Ønsker man ikke sit barn navngivet
ved dåb, skal man via borger.dk ind
taste det ønskede fulde navn for sit
barn. Herefter indføres navnet i kirke
bog og folkeregister og man får be
sked i sin e-Boks.
Dåbsattest: Kan rekvireres hos nær
meste sognepræst eller kordegnekon
tor, uanset hvor man er døbt.
Vielse: Aftales med sognepræsten.
Inden vielsen skal man via borger.dk
udfyldes
en
ægteskabserklæring.
Kommunen udfylder herefter en prø
velsesattest, som sendes til den på
gældende sognepræst.

Dødsfald: Besked om dødsfald retter
man til sognepræsten oftest via en
bedemand. Bisættelse og begravelse
aftaler man med præsten. Desuden er
der mulighed for, at man kan få afdø
des aske spredt ud over åbent hav.
Vigtigt: Hvis man ikke ønsker at be
nytte sig af de digitale muligheder,
kan man på borger.dk printe alminde
lige papirblanketter ud, som man så
udfylder.
Yderligere vejledning kan man få hos
sognepræsten.
Henvendelse i øvrigt til sognepræst
Torben Møllenbach, Rekkendevej 39,
Allerslev, 4720 Præstø,
tlf. 55 99 60 17. Mail: torm@ km.dk.
Træffetid: Alle dage efter aftale.
Mandag: Fridag for præst og persona
le, og desuden er kirken lukket for
kirkelige handlinger.

