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

Navn
Adresse
Postnummer				By
Cpr-nummer

Ved min død rettes henvendelse til:
Navn
Adresse
Postnummer				By
Telefonnummer

Navn
Adresse
Postnummer				By
Telefonnummer

Personlige forhold

Sæt kryds i

eller en tydelig ring om Deres ønske

Jeg er medlem af Folkekirken
Jeg er medlem af 									trossamfund
Jeg er medlem af Sygeforsikringen Danmark, gruppe:
Jeg er medlem af denne fagforening:
Jeg er medlem af Dansk Ligbrændingsforening
Jeg er medlem af Elysium Begravelsesopsparing
Der skal tages kontakt til dette/disse forsikringsselskab(er):

Min(e) police(r) ligger:

Jeg tillader obduktion
Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning ved denne institution:

Mine adgangskoder til mail, computer m.m. ligger:

Jeg har oprettet testamente, som opbevares:
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Begravelseshandling

Jeg ønsker at blive begravet
Jeg ønsker at blive brændt
Jeg ønsker gravsted på:								kirkegård
i ukendt fællesgrav
i kendt fællesgrav
NB! Ikke alle kirkegårde tilbyder kendt fællesgrav.
Oplysning om dette fås ved henvendelse til den pågældende kirkegård.
i et nyt urne/kistegravsted
i et eksisterende gravsted, afd.:			

række/linje:			

Som ansvarlig/skødehaver for gravstedet indsættes:
Navn
Adresse
Postnummer				By
Cpr-nummer
Telefonnummer

Jeg ønsker at min aske skal spredes over havet
Sted:
Andre ønsker:

nummer:

Højtidelighed

Jeg ønsker ingen højtidelighed

Jeg ønsker, at højtideligheden finder sted:
I kirke. Fra:									kirke
I kapel/krematoriesal. Fra:							kapel/sal
På alternativt sted:
Jeg ønsker, at højtideligheden skal foregå med præst
Præstens navn:
Fra:										kirke/sogn
Jeg ønsker, at højtideligheden skal foregå uden præst
Jeg ønsker, at min begravelse/bisættelse foregår i stilhed
Jeg ønsker dødsannonce indrykket i:

Jeg ønsker dødsannonce på internettet
Jeg ønsker følgende annoncetekst:
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Blomster / Kiste / Salmer

Jeg ønsker, at disse blomster indgår i dekoration af kisten:

Jeg ønsker, at min kiste skal være:
enkel, hvidmalet
enkel, malet i farve:
fyrretræ
egetræ
mahogni
andet:
Jeg ønsker at blive iklædt mit eget tøj:

I stedet for blomsterhilsner ønskes donation til:

Jeg ønsker medvirken af solist ved højtideligheden:

Jeg ønsker, at disse salmer/sange synges:

Man synger normalt 3-4 salmer/sange.

Musik / Mindesammenkomst / Gravsten

Jeg ønsker, at dette musikstykke bliver spillet ved højtideligheden:

Jeg ønsker, at der bliver holdt mindesammenkomst på følgende sted:

Traktement:

Jeg ønsker ikke, at der skal afholdes mindesammenkomst
Jeg ønsker, at min gravsten skal være således (stentype, evt. dekorationer, overflade og inskription):

Eventuelt:
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Min sidste vilje

Jeg nærer begrundet forhåbning til, at mine nærmeste pårørende i videst muligt omfang,
vil opfylde de ønsker, jeg har nedskrevet.

Dato

Underskrift

Fortæl Deres nærmeste, at De har udfyldt “Min sidste vilje”,
samt hvor De opbevarer dokumentet.
De kan også få opbevaret dokumentet uden beregning hos
Uldahls Begravelsesforretning.
Såfremt De måtte have spørgsmål til udfyldelse af “Min sidste vilje”,
er De velkommen til at kontakte os.

Telefon 45 42 07 88
www.uldahl-begravelse.dk

