Min sidste vilje
Til dig

I vores daglige arbejde som bedemænd møder vi familier i en svær tid. De har
mistet en de holder af. I en sådan situation har man ofte brug for bare at være
sig selv uden at skulle forholde sig til en hel masse andet.
Omstændighederne kræver dog en del mere. I første omgang det praktiske
omkring begravelseshandlingen. Her vælger de fleste at tilkalde en bedemand.
Han eller hun bistår med det praktiske, men det er altid de efterladte, der skal
træffe de endelige beslutninger. Typisk vil disse beslutninger blive taget i, og
mærket af, situationen.
Sådan behøver det dog ikke at være.
Ved at udfylde ”Min sidste vilje” i god tid, sparer du dine efterladte for denne
opgave, ligesom du giver dem ro i sindet, hvis der skulle være tvivl om dine
ønsker. Vi anbefaler altid, at man så vidt muligt udfylder ”Min sidste vilje” i
samråd med sine kære for, i en eller anden udstrækning, at afstemme ens sidste
vilje med deres følelsesmæssige behov.
Det kan være et vanskeligt emne at tage op. Det er ikke let at forholde sig til at
skulle miste dem, vi holder af. Hvor urimeligt det end lyder, er der dog ingen
vej udenom. Spørgsmålet er ikke, om vi skal tage stilling, men hvornår. Det er
altid til gavn at være forberedt.
Udfyld felterne og gem folderen sammen med dine øvrige private papirer. Så
finder dine efterladte frem til dine ønsker, når den tid kommer.
Ring gerne for uforpligtende samtale og rådgivning.

Bedemand Per Holm
Telefon: 70 25 25 33

Navn: _________________________________________________________
CPR-nummer:____________________________________________________
Jeg ønsker at blive
■ Begravet ■ Kremeret/brændt
Jeg er medlem af
■ Folkekirken ■ Ja ■ Nej
■ Andet trossamfund - hvilket?_________________________________________
Udsyngning med salmesang
Jeg ønsker udsyngning ■ Ja ■ Nej
Hvis “ja” evt. bemærkninger: __________________________________________
Begravelse/bisættelse:
Min højtidelighed skal foregå fra:
■ Kirke - hvilken?__________________________________________________
■ Andet - hvilket?__________________________________________________
Jeg ønsker, at en præst skal medvirke ved højtideligheden ■ Ja ■ Nej
■ Min begravelseshandling vil være for de nærmeste ■ For alle der måtte ønske at deltage
Mine jordiske rester skal begraves ■ Ja ■ Nej
Hvis ja på følgende kirkegård__________________________________________
Min aske skal spredes til havs ■ Ja7 ■ Nej
Hvis ja hvilket farvand?______________________________________________
Valg af anden begravelsesform.
Hvilken?________________________________________________________
Gravsted
Jeg ønsker, at min urne/kiste nedsættes i:
■ Anonym fællesgrav ■ Fællesgrav med plænesten ■ Traditionelt gravsted
Gravstedet er etableret ■ Ja ■ Nej Hvis “ja” gravstedsnr.: _______________________
Gravstedet er reserveret ■ Ja ■ Nej Hvis “ja” gravstedsnr.: ______________________
Jeg har følgende ønsker til mit gravsted, beplantning, anlæg o.lign ________________
______________________________________________________________
Jeg har følgende ønsker til min gravsten:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Kiste/urne
Jeg vil foretrække en:
■ Hvidlakeret kiste ■ Naturtræskiste ■ transport- og kremeringskiste (ingen ceremoni)
Ved urnebegravelse ønsker jeg følgende urne:
■ Alm. miljøurne ■ Træ ■ Keramik ■ Metal ■ Ler ■ Dekoreret ■ Farve, hvilken?_______

Påklædning
Min kiste skal være opredt med mit eget sengetøj ■ Ja ■ Nej
Hvidt sengetøj fra bedemanden ■ Ja ■ Nej
Jeg vil gerne iklædes mit eget tøj – afslappet/højtideligt: ______________________
Blomster
Jeg ønsker, at min kiste skal pyntes med: _________________________________
Jeg ønsker kirken udsmykket med blomster ■ Ja ■ Nej
Ved ja, hvilke:____________________________________________________
Annoncer
Min bortgang skal offentliggøres ved avisannoncering
■ Ja, i følgende aviser: ______________________________________________
■ Nej
Annoncen skal indrykkes: ■ Før højtideligheden ■ Efter højtideligheden
Særlige ønsker til tekst:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
I stedet for blomster og kranse ønsker jeg, at der gives et bidrag til velgørende organisation
■ Ja ■ Nej
Hvis “ja” hvilke/hvilken:_____________________________________________
Skal annoncen indeholde indbydelse til mindesamvær ■ Ja ■ Nej
Efter højtideligheden vil jeg gerne have indrykket en takkeannonce ■ Ja ■ Nej
Hvis “ja” ønsker jeg følgende tekst:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Salmer og sange
Ved højtideligheden ønsker jeg, at der synges følgende salmer/sange (typisk tre):
Ved salmer skriv da den første strofe:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Solist
Ud over den traditionelle handling ønsker jeg solist optræden ■ Ja ■ Nej
Ved “ja” nævn hvilket instrument og evt. solist:
______________________________________________________________
Hvilke melodier skal der spilles eller
synges?_________________________________________________________
______________________________________________________________
Jeg henstiller til mine nærmeste, at I opfylder disse mine sidste ønsker,
så vidt det er jer muligt.
Underskrift________________________________

Dato_______________

