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D E N  S I D S T E  A F S K E D

Ring +45 73 70 66 20

Døden er som et skib, der sejler bort med en af vore kære.

Vi står på stranden og ser det forsvinde.

Det bliver mindre og mindre og forsvinder til sidst helt ud i horisonten,

der hvor himmel og hav mødes.

Vi ser på hinanden og siger: “Nu er han væk”.

Men ligeså sikkert er det, at der på den anden side står nogen, der siger:

“Se, der kommer han”.

Vi vil imødekomme alle jeres ønsker og 
deltager personligt fra start til slut.
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Nærværende dokument formulerer de 
praktiske ønsker i forbindelse med min død, 

herunder mine ønsker i forbindelse med 
begravelseshandlingen, gravsted m.m.
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Fulde navn :

Jeg er medlem af Den danske Folkekirke

Jeg ønsker at komme på hospice :

Adresse :

Jeg er medlem af at andet trossamfund :

Post nr. :

Jeg er medlem af Sygeforsikringen “danmark”

Email :

Jeg har en begravelsesopsparing :

Begravelseshjælp via pensionsordning

By :

Telefon nr. :

CPR-nr. :

Jeg er ikke medlem af Den danske Folkekirke

Jeg ønsker, om muligt, at dø hjemme

Stilling :

NAVN OG ADRESSE

MEDLEMSKABER

ØNSKER / HVOR VIL JEG DØ
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Kirke :

Andet :

Jeg ønsker, at følgende skal bære kisten :

Hvis muligt, ønsker jeg denne præst :

Kapel :

OBDUKTION . DONATION . LIVSTESTAMENTE

HØJTIDELIGHED

Jeg er registreret med livstestamente

Jeg ønsker at blive brændt

Ja

Ja

Nej

Nej

Jeg ønsker at blive begravet

Jeg er organdonor

Jeg har testamenteret mit legeme til videnskab

Hvis ja, til hvilket institut :

Jeg ønsker en højtidelighed fra :

Jeg ønsker, at højtideligheden skal foregå med præst :

Jeg ønsker, at højtideligheden foregår i stilhed :

Jeg tillader obduktion
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KISTE . URNE . PÅKLÆDNING

Jeg ønsker, at min kiste skal være :

Jeg ønsker, at min urne skal være af :

Hvid

Biologisk nedbrydeligt materiale

Fyrretræ

Egetræ

Kurvekiste

Papir

Enkel med kors

Ler

med palmer

Træ

med guirlander

Uld

Følgende farve :

Jeg vil gerne iklædes mit eget tøj :

Jeg ønsker følgende genstande med i kisten :

Følgende farve : Motiv :

Personlige ønsker, symboler el. lign.

Personlige symboler :
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BLOMSTER

Jeg ønsker, at følgende blomster indgår i dekorationen :

Blomster, jeg ikke ønsker :

I stedet for blomster, ønskes donation til :

ANNONCERING

Jeg ønsker dødsannoncen indrykket i :

Jeg har følgende ønske til tekst i dødsannoncen :

Digital annonce eller mindeside :

Jeg ønsker, at der laves en dødsannonce
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MINDESAMMENKOMST

Jeg ønsker, at der bliver afholdt mindesammenkomst således :

GRAVSTED . GRAVSTED

Min kiste / urne skal nedsættes på følgende kirkegård :

Eksisterende gravsted: Afdeling :

Nyt gravsted, som skal være :

Jeg ønsker, at min gravsten skal være således :

Række : Nr. :

Alm. gravsted

Plæne m/sten

Egen grund over 5000 km2

Alm. urnegravsted

Spredning over hav

Anonymt

Deling af aske

Kolumbarium

Skovkirkegård

Stentype :

Tekst :

Farve : Dekorationer :

Overflade :
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SANGE . SALMER . MUSIK

Jeg ønsker, at følgende sang(e) / salme(r) bliver sunget :

Jeg ønsker, at følgende musikstykke(r) bliver spillet :

Jeg ønsker, at følgende tekst oplæses :
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MIT ONLINE LIV

Jeg har flere steder, der skal lukkes online, som kræver min kode(r) :

www.

Andet som kræver mine koder (eks. koder til computer, telefon m.m. ) :

Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :

www. Brugernavn : Kode :
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KONTAKTPERSONER

Navn :

Navn :

Navn :

Jeg ønsker, at denne bedemand og / eller bedemandsforretning kontaktes :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Telefon nr. :

Telefon nr.:

Telefon nr. :

Relation :

Relation :

Relation :

By :

By :

By :
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EGNE NOTER :
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