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Gert Unterschlag * Rosenørns Allé 11, 4. * 1970 Frederiksberg C * Denmark 

tel.: **45 3538 7300    *    mobil: **45 2928 0485    *    fax:  **45 3538 4065 

i perioden ult. april/primo maj til medio september: tel.: 4970 1485 

   

Informationer til efterladte ved dødsfald. 

Nedenstående er gældende for såvel begravelser på det ”gamle” område med 
udelukkende jødiske gravsteder, som for begravelser på det ”nye” område med 
gravsteder for personer i blandede religiøse forhold. 
 
Efterladte bedes ved dødsfald omgående rette henvendelse til enten 

 Rabbiner Jair Melchior, - telf. 40435366 
 eller til 
 Gert Unterschlag, - telf.; 29280485, 35387300 
 eller (i perioden ultimo april til primo september) telf.49701485. 
 
Rabbineren og Gert Unterschlag i samråd med efterladte, vil herefter 
fastlægge tidspunkt for mindehøjtidelighed (hvis dette ønskes) samt for 
begravelsen. 

Rabbineren ønsker aftale for en samtale med efterladte i forbindelse med 
evt. mindehøjtidelighed/begravelsen. 

Gert Unterschlag skal til brug for diverse anmeldelser og øvrige papirer til 
myndighederne  have følgende – meget nøjagtige og korrekte oplysninger for såvel 
afdøde som for evt. ægtefælle – altså for begge personer. 
Almindeligvis kan dette ske pr. telefon. 

 Korrekt navn, stavemåde samt fødenavn for gifte kvinder 
            for begge ægtefæller/samboende 

 cpr. nr – også for evt. afdød ægtefælle 

 fødested – by/land 

 vielse – sted og dato 

 evt. afdød ægtefælles dødsdag 

 afdøde forældres navne (om muligt) 
Herefter vil Gert Unterschlag udfærdige anmeldelser, etc., og aftale tid med 
efterladte for underskrivelse af papirerne. Dokumentation for oplysninger kan 
fremvises under denne samtale. 
For mænds vedkommende, bedes Tallith (bedesjal) medbringes.  

Kiste, transport, klæder, etc. samt henvendelse til et Jødisk Begravelsesselskab 
ordnes af Gert Unterschlag. 
 

Regning for begravelse, mindehøjtidelighed, stedsevarende vedligeholdelse samt 
omkostninger på selve Begravelsespladsen, fremsendes fra Mosaisk Troessamfund. 
Omkostninger for kiste, transport, klæder, etc. fremsendes fra Gert Unterschlag. 
Øvrige omkostninger – mindesten, inskription, etc. er såvel Mosaisk Troessamfund som 
Gert Unterschlag uvedkommende.  


