
       

           

 

 

 

 

 

 

 



Mine ønsker til begravelsesform

Begraves eller bisættes

Jeg ønsker at blive:

□ begravet

□ kremeret/brændt

Påklædning
Jeg ønsker:

□ at blive iklædt mit eget tøj

Eventuelt nævne hvilket: 

□ at blive iklædt ligskjorte

Valg af kiste
Jeg ønsker, at min kiste skal være:

□ enkel, hvidmalet

□ enkel, farvet kiste i følgende farve:

□ fyrtræ

□ mahogni

□ andet:

Valg af urne

Jeg ønsker, at min urne skal have følgende farve: 

Jeg har følgende andre ønsker til urnen:

Navn:

Adresse:

CPR-nr.:
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Ceremoni/højtidelighed

□ Jeg ønsker, at der afholdes en ceremoni/højtidelighed i:

□ kirke

□ kapel

□ andet sted

□ Jeg ønsker kun de nærmeste med til ceremonien/højtideligheden (holdes i stilhed)

□ Jeg ønsker ikke, at der afholdes en ceremoni/højtidelighed

Mine ønsker til ceremoniens/højtidelighedens afholdelse:

□ Jeg ønsker, at der medvirker en præst (også kaldet en kirkelig begravelse/bisættelse):

 Evt. navn:

□ Jeg ønsker ikke, at der medvirker en præst (også kaldet en borgerlig begravelse/bisættelse)

□ Jeg ønsker medvirken af kor/solist:

Evt. navn: 

□ Jeg ønsker, at disse salmer/sange bliver sunget:

□ Jeg ønsker, at dette musikstykke bliver spillet:



Mindesammenkomst

□ Jeg ønsker, at der afholdes en mindesammenkomst efter ceremonien/højtideligheden

Eventuelle ønsker til sammenkomstens afholdelse: 

□ Jeg ønsker ikke, at der afholdes en mindesammenkomst efter ceremonien/højtideligheden

Dødsannonce

Jeg ønsker dødsannonce indrykket:

□ i avisen. Hvilken/hvilke:

□ på internettet

 Jeg ønsker følgende annoncetekst:

Gravsted eller askespredning over havet

□ Jeg ønsker min kiste/urne nedsat på Kirkegård

□ i anonym/ukendt fællesgrav

□ i kendt fællesgrav

□ med plænesten

□ uden plænesten

□ i eksisterende gravsted:  Afd: Række: Nr:

□ i nyt gravsted

□ Jeg ønsker min urne anbragt i kolumbarium eller urnemur:

Eventuelt hvor:

□ Jeg ønsker min aske strøet over havet.

Eventuelt hvor:
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Udsmykning af kisten

Jeg ønsker, at min kiste udsmykkes med:

□  blomster

Følgende blomster ønskes at indgå:

□ anden form for udsmykning

 Hvilken: 

Gravsten/mindesten

□ Jeg ønsker en gravsten/mindesten

Eventuelle ønsker til:

Stentype: 

Dekorationer:

Overflade: 

Inskription:

Eventuelt andet:

Andet

□ I stedet for blomster ønskes donation til:

□ Jeg ønsker, at rustvognen kører forbi:
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Andre relevante oplysninger:

Trossamfund

□ Jeg er medlem af folkekirken

□ Jeg er medlem af: trossamfund

□ Jeg er ikke medlem af hverken folkekirken eller et andet trossamfund

Medicinsk forskning

□ Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning ved dette

 institut:

(NB: Dette kræver, at du har udfyldt en særskilt testamentarisk erklæring). 

Organdonation

□ Jeg tillader organdonation

□ Jeg har udfyldt donorkort

□ Jeg tillader ikke organdonation

Obduktion

□ Jeg tillader obduktion

□ Jeg tillader ikke obduktion

Forsikringer, fagforening m.m.

□ Jeg er medlem af Sygesikringen Danmark

□ Jeg er medlem af denne fagforening:

□ Jeg er medlem af denne begravelseskasse/opsparing:

□ Jeg har forsikring ved følgende selskab(er):
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Min Sidste Vilje
Ønsker til min begravelse/bisættelse:

Jeg håber, at mine ønsker så vidt muligt respekteres og efterleves

Dato:

Underskrift:

Hvis der skulle opstå tvivl eller uenighed om det her skrevne, 
beder jeg følgende person om at tage den endelige beslutning:

Navn:

Kopi af Min Sidste Vilje findes hos:

Ved min død ønsker jeg følgende personer kontaktet: 
(Navn, adresse og telefonnummer)

Testamente

□ Jeg har udfærdiget testamente der ligger hos:

 Navn:
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Yderligere ønsker/oplysninger:

Personligt log-in :
Du kan eventuelt skrive hvor du gemmer dine personlige log-in til  facebook og private adgangskoder i 
øvrigt. Uden dit log-in kan dine pårørende ikke lukke dine chatfora eller få adgang til din  private PC.

Andet:
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