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erklærer ved dett e dokument mine ønsker og min vilje i forbindelse med min død.

Oplysninger om trossamfund        
                                                                                                                                           
                         Sæt X  

                                                                

 

Ønsker om begravelsesform
                                                                                                                                                                                        
                Sæt X

 

Undertegnede
 
Cpr. nr.
 
Adresse
 
Telefon nr.

Jeg er medlem af Den Danske Folkekirke
 
Jeg er medlem af et andet trossamfund
 
Jeg er ikke medlem af et trossamfund
 
Jeg ønsker en borgerlig højti delighed, uden medvirken af en præst

Jeg ønsker at blive begravet (jordfæstet)
 
Jeg ønsker at blive brændt (kremeret)
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Særlige ønsker ti l kiste og urne

Ønsker om beklædning
                                                                                                                                                                            
                Sæt X

 

Ønsker for højti deligheden

Jeg ønsker højti deligheden afh oldt i:

 

                                                                                                                            
                                                                                                                                            Sæt X

Jeg ønsker at blive iklædt mit eget tøj

Hvilket:

 

Jeg ønsker ligklæder fra begravelsesforretningen
 
Jeg overlader det ti l mine pårørende at tage sti lling ti l beklædning

Kirke
 
Kapel
 
Andet ønske
 
Ønsker om præst

Jeg ønsker ingen højti delighed
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Musik og salmer

Ønsker om dekorati oner

                                       
                                                                                                                                                         
                Sæt X

Salmer 

 
Korsang

 
Solo

Jeg ønsker kisten dekoreret med:

Jeg ønsker kirken/kapellet dekoreret med:

Jeg overlader det ti l mine eft erladte at tage sti lling ti l dekorati oner
 
Jeg ønsker ingen dekorati oner
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Øvrige ønsker

Gravsted

Jordbegravelse
                          Sæt X

Gravsted haves

Kirkegård:       

Afdeling:

Række:

Nummer:                                      
 
Gravsted ønskes på  
                      
Kirkegård:
 
Jeg ønsker kisten nedsat på anonym kistefællesgrav
 
Jeg overlader det ti l mine pårørende at tage sti lling ti l gravsted
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Kremering
                           Sæt X

 

Gravsten

Gravsted haves

Kirkegård:       

Afdeling:

Række:

Nummer:                                      
 
Gravsted ønskes på  
                      
Kirkegård:
 
Jeg ønsker, at urnen bliver anbragt i Kolumbarium/Urnemur

Kolumbarium:

Kirkegård:
 
Jeg ønsker urnen nedsat på anonym fællesgrav
 
Jeg ønsker at min aske skal spredes over havet 
(Kræver særskilt skrift lig ti lkendegivelse)

Hvor:

 
Jeg overlader det ti l mine pårørende at tage sti lling ti l gravsted

Jeg ønsker følgende vedrørende gravsten
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Ønske om ansvarlig for gravstedet

Organdonati on
                                    Sæt X

Donati on ti l medicinsk-anatomisk forskning
                                    Sæt X

 

Obdukti on
                                   Sæt X

Jeg har doneret mit legeme ti l medicinsk-anatomisk forskning

Jeg ønsker at donere mine organer
 
Jeg er ti lmeldt Sundhedsstyrelsens Donorregister
 
Jeg ønsker ikke at donere mine organer

Jeg er indforstået med obdukti on
 
Jeg er imod obdukti on
 
Jeg overlader det ti l mine pårørende at tage sti lling ti l obdukti on

Navn:

Adresse:

Telefon:
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Oplysning om testamente
                                                                                                                                                             
                 Sæt X

Ved min død bedes henvendelse rett et ti l:

Bemærkninger

Jeg har oprett et et testamente
 
Navn på advokat:

Adresse:

Telefon:

Navn:

Adresse:

Telefon:
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Undertegnede erklærer med min underskrift  at det anførte i nærværende dokument er 
mine udtrykkelige ønsker.

Dato:________________   

Underskrift :______________________________________________________________

Vær opmærksom på at ”Min Sidste Vilje” jævnligt bør opdateres, således at oplysnin-
gerne i dokumentet er korrekte. 

Husk at underrett e pårørende om hvor dokumentet ”Min Sidste Vilje” bliver opbevaret.

Kirkegaards Begravelsesforretning er gerne behjælpelig i forbindelse med begravelse 
eller bisætt else.

Med venlig hilsen

Kirkegaards Begravelsesforretning

Døgnvagt: Tlf.: 38 10 05 03

www.k-begravelse.dk

e-mail: info@k-begravelse.dk

Forretning:

Ålekistevej 82, 2720 Vanløse

Administrati on:

Karise Allé 21, 2650 Hvidovre
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Forretning:
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