Min sidste vilje

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

Oplysninger
Jeg undertegnede
Stilling
CPR nr.
Adresse
Post nr.				By

Medlemsskaber
Fødesogn				Kommune
Medlem af Den danske Folkekirke			

 Ja		

 Nej

 Ja		

 Nej

 Ja		

 Nej

Medlem af andet trossamfund
Medlem af sygeforsikringen ”Danmark”		
Medlem af fagforening
Medlem af Elysium Begravelsesopsparing		

Obduktion
 Jeg er indforstået med obduktion		

 Jeg er imod obduktion

 Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning
Hvis ja, navn på universitet

Mine ønsker
Ved min død ønsker jeg at blive			

 Brændt		

 Begravet

Jeg ønsker, om muligt, højtidelighed afholdt fra

Gravsted ønskes på
Gravsted haves		afdeling		række			nummer
Plænegrav							 Kendt		

 Anonym

Som ansvarlig for gravstedet indsættes

Jeg har oprettet testamente				

 Ja			

 Nej

Hvis ja, navn på advokat
I forbindelse med begravelseshandlingen ønskes (salmer, blomster m.v.):

Ja, mit udtrykkelige ønske er, at min aske skal spredes over havet.
Om muligt bedes asken spredt over følgende hav/fjord el. lign.

Tilladelse
Ved min død bedes henvendelse rettet til:

og

Bedemandens stempel

 Jeg giver herved tilladelse til, at dette dokument registreres i et centralt,
elektronisk register, således at oplysningerne kan videregives til nærmeste
pårørende eller bedemand. Formålet er at sikre, at mine nedfældede ønsker
kommer frem ved min død

 Jeg giver ikke tilladelse til central registrering af dette dokument.
Dokumentet registreres således kun hos ovennævnte begravelsesfirma.
(Se information på næste side)
Dato
Underskrift

Se de bedemænd Fuglebjerg Kistefabrik samarbejder med på

fuglebjergkistefabrik.dk/forhandlere

Kister og urner til den personlige afsked
Hos Fuglebjerg Kistefabrik giver vi dig mulighed for
at vælge mellem kister og urner i mange forskellige
materialer og med helt personlige motiver og farver.
På vores hjemmeside ser du også vores store
sortiment af tilbehør til kister – for eksempel søde
træhjerter.

Se vores udvalg af kister og urner på

fuglebjergkistefabrik.dk/kister
fuglebjergkistefabrik.dk/urner

Mine kisteønsker
Kistemodel
Kistefarve
Kistetilbehør

Mine urneønsker
Urnemodel
Urnefarve
Urnetilbehør

