
M I N  S I D S T E  V I L J E
- En hjælp t i l  mine efter ladte



Dette dokument er udfyldt 
i kærlighed til min efterladte, 

med ønske om, 
at alt, der kan opfyldes, bliver opfyldt.

Tak!

Kærligst

Al tekst og alle billeder i dette hæfte er beskyttet af ophavsretten og må ikke kopieres eller på anden måde 
udnyttes ud over lovens rammer, uden samtykke fra ophavsmanden, Jammerbugt Bedemand.



3

Navn og adresse

Navn: 

Cpr:

Adresse:

Postnr:   By:

Civilstand: 

Stilling:

Medlemsskaber

❏ Jeg er medlem af den danske folkekirke

❏ Jeg er ikke medlem af den danske folkekirke

❏ Jeg er medlem af et andet trossamfund

❏ Jeg er medlem af Sygesikringen Danmark, Gr

❏ Jeg er medlem af en fagforening:

❏ Jeg har en begravelsesopsparing hos:

❏ Jeg har oprettet testamente hos:
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❏ Andre forsikringer og pensionsordninger:

Obduktion – organdonation

❏ Jeg tillader obduktion

❏ Jeg tillader organdonation

	 ❏ - er oprettet i donorregistret

❏ Jeg tillader delvis donation

	 ❏ - er oprettet i donorregistret

❏ Jeg har ikke taget stilling 

❏ Jeg har testamenteret mit legeme til videnskab. Donorkort findes:
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Højtidelighed

❏ Jeg ønsker at blive begravet

❏ Jeg ønsker at blive brændt

Jeg ønsker højtidelighed fra 

❏ Kirke:

❏ Kapel:

❏ Andet:

❏ Jeg ønsker, der skal medvirke en præst

❏ Jeg ønsker IKKE, der skal medvirke en præst

❏ Jeg ønsker, at højtideligheden foregår i stilhed

❏ Jeg ønsker, at disse personer skal bære kisten:

❏ Andet
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Kiste, urne, påklædning

Jeg ønsker, at min kiste skal være:

❏ Hvid uden dekoration

❏ Hvid med dekoration

❏ Farvet:

❏ Fyrretræ

❏ Bambus

❏ Egetræ

Jeg ønsker at min urne skal være:

❏ Bambus

❏ Plantefibre

❏ Miljøurne

❏ Farve:
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❏ Jeg vil gerne iklædes mit eget tøj

❏ Jeg vil iklædes ligtøj

❏ Jeg ønsker følgende ting med i kisten, hvis muligt:

Blomster

Jeg ønsker min kiste pyntet med følgende blomster:

I stedet for blomster ønskes donation til: 
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Annonce

Jeg ønsker dødsannonce indrykket følgende steder:

Jeg ønsker følgende tekst til annoncen:
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Gravsted

Gravsted ønskes på  kirkegård

Gravsted haves på  kirkegård

Afd: Rk:  Nr:

Gravstedstype, hvis muligt

❏ Alm. gravsted

❏ Urnegravsted

❏ Plæne

❏ Skov

❏ Anonym fællesplæne (de ukendtes)

❏ Jeg ønsker min aske spredt over åbent vand: 

❏ Kolumbarium/ urnemur, hvor:

❏  Jeg ønsker min urne sat ned på privat grund:

 (kræver tilladelse og tinglysning)

❏  Jeg ønsker min urne sat ned i skoven:

 (skovbegravelse.nu)
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Gravsten

❏ Jeg ønsker en mindesten

❏ Stentype:

❏ Overflade:

❏ Farve:

❏ Dekoration:

❏ Tekst:

Salmer, sange og musik

Jeg ønsker følgende salmer/sange:

Jeg ønsker følgende musik spillet:



11

Jeg ønsker, følgende tekst bliver læst op:

Mindesamvær

❏ Jeg ønsker, at der bliver afholdt mindesamvær

 Evt. sted:
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Digital arv

Følgende steder, som kræver kode, skal lukkes:

www:

Brugernavn: Kode:

www:

Brugernavn: Kode:

www:

Brugernavn:  Kode:

www:

Brugernavn:  Kode:

Andre koder:
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Eftermælekontakt

Fuldmagt til at lukke Facebook, e-Boks mv. er givet til: 

Navn:

Tlf:

Relation til mig:
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Kontaktpersoner

Ved min død skal disse personer kontaktes:

Navn:

Adresse:

Tlf.: Relation:

Navn:

Adresse:

Tlf.: Relation:

Jeg ønsker at denne bedemand/begravelsesforretning kontaktes:

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Underskrift

Dato:

Underskrift:
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Noter

Har du brug for hjælp til at udfylde dokumentet, 
så ring endelig…

Jammerbugt Bedemand
Omsorg, etik og god service
Telefon 98 20 44 44



JAMMERBUGT BEDEMAND

Omsorg, etik og god service
TELEFON 98 20 44 44

WWW. JAMMERBUGT-BEDEMAND.DK


