MIN SIDSTE VILJE
Ønsker til min begravelse/bisættelse

For ikke at stille mine pårørende i tvivl,
har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse
med min død.

Navn:_________________________________________________________________
Bopæl:________________________________________________________________
Cpr. nr.:_______________________________________________________________
Ægtefælles navn:________________________________________________________
Ægtefælles Cpr. nr.:______________________________________________________
Kontaktperson ved min død er:________________________________tlf.:__________
Jeg bestemmer herved, som min sidste vilje:
Ved min død, at blive kremeret

Ved min død, at blive begravet

Gravsted ønskes på ______________________________________________Kirkegård
Plæne m/plade

Fællesplæne (ukendt)

Gravsted

Gravsted haves på________________________________________________Kirkegård
Gravstedsnr.:_________________________
At urnen bliver strøet ud på åbent hav (erklæring er underskrevet).
At urnen anbringes i kolumbarium eller urnemur.
Jeg er medlem af den danske folkekirke.
Jeg er medlem af trossamfundet:_____________________________________
Ønsker til påklædning i kiste:_________________________________________
________________________________________________________________
Ønsker til kiste/urne:_______________________________________________
Ønsker til kistepynt:________________________________________________
Ønsker til salmer:__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ønsker til kirke/kapel/andet:_________________________________________

Dødsannonce indrykkes flg. steder:_________________________________________
Min bisættelse/begravelse skal foregå i stilhed.
Min bisættelse/begravelse skal foregå uden ceremoni.
Ønsker til mindesamværet:_______________________________________________
_____________________________________________________________________
Jeg ønsker en gravsten/mindesten:_________________________________________
Jeg har pacemaker.
Jeg tillader obduktion af mit legeme.
Jeg har ladet mig registrere som organdonor.
Jeg har testamenteret mit legeme til forskning, nr.:___________________________
Navn på universitet:____________________________________________________
Jeg er medlem af Sygeforsikring Danmark, grp.:______________________________
Jeg er medlem af fagforening:____________________________________________
Jeg er medlem af begravelseskasse/opsparing:_______________________________
Jeg har en forudbetalt begravelse hos:______________________________________
Særlige forhold vedr. økonomi:____________________________________________
_____________________________________________________________________
Jeg har oprettet testamente hos advokat:____________________________________
I forbindelse med bisættelses/begravelseshandlingen ønskes om muligt, flg.:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Testamentariske ønsker bør indskrives i et egentligt testamente)
Tilladelse til min digitale arv
Information om mine personlige brugernavne og kodeord kan findes her:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Hvis der skulle opstå tvivl om Min Sidste Vilje, beder jeg
flg. person, om at tage den endelige beslutning

Dato_______ Underskrift _____________________________
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På vores hjemmeside www.bedrebegravelse.dk,
kan du finde vejledning og uddybende forklaring
på de forskellige udtryk.
I vores forretning kan du få udleveret en mere
fyldestgørende Min Sidste Vilje.

