”Sidste Vilje”
Jeg har, som en hjælp til mine pårørende,
nedskrevet mine ønsker for,
hvad der skal ske, den dag jeg dør.

Oplysninger om dig
Fulde navn
Cpr. nr.

Medlemsskaber og testamente
Medlem af Den danske Folkekirke

Ja ___ Nej___

Medlem af andet trossamfund
hvilket?

Medlem af Sygeforsikring
”danmark”

Ja ___ Nej___ evt. grp________

Grp 1, 2 el. 5

Medlem af fagforening
hvilken?

Medlem af begravelseskasse /
begravelsesopsparing hvilken?
Jeg har testamenteret mit legeme
til forskning hvilket universitet?
Jeg har oprettet testamente
hvor befinder det sig?

Ønsker til begravelse eller bisættelse
Jeg ønsker denne begravelsestype
Ved en bisættelse vil kisten med afdøde blive kremeret (brændt) og asken anbragt i en urne. Ved en begravelse vil kisten blive
jordfæstet/begravet på en kirkegård.

Begravelse______

Bisættelse______

Jeg ønsker denne kirkegård
hvilken?

Type af gravsted
Samt evt. gravstedsoplysninger

Min aske skal spredes over
havet kun ved bisættelse
Min kiste / aske skal
medtages til udlandet
hvilket land / sted

Ja____ Nej____
Evt. hvor?

Ceremoni / højtidelighed
Jeg ønsker denne type ceremoni / højtidelighed
Kirkelig med præst ____

Borgerlig uden præst _____

Ingen ceremoni_____

Ceremonien skal foregå i denne kirke, kapel eller andet sted
Hvor?

Beskriv øvrige ønsker til ceremoni
Ønske om bestemt præst eller ceremoniafvikler, ønske til sange eller salmer og alt andet, som du måtte ønske til ceremonien /
højtideligheden.

Kiste, urne, blomster mv.
Beskriv ønsker til kisten / urnen
Klassisk hvidmalet kiste eller andet ønske. Materiale, farve eller andet.

Beskriv ønsker til blomster
Kistedekoration, kirkepynt og andre blomster.

Beskriv ønsker til gravsten
Materiale, form, inskription mv.

Beskriv alle øvrige ønsker
Er der nogen andre ønsker, som du endnu ikke har beskrevet, så beskriv dem her.

Underskrift
Ved min underskrift bekræfter jeg de nedskrevne ønsker i dette dokument
Dato
Underskrift

Har du behov for hjælp, rådgivning eller andet, så kontakt

Landsdækkende bedemand
Telefon: 72302091
E-mail: info@danbegravelse.dk
Web: https://danbegravelse.dk
Hovedkontor: Aurehøjvej 5B, 1., 2900 Hellerup

