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Min sidste vilje

Har du tænkt over livet
…..og tiden lige derefter?
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© Min sidste vijle er udarbejdet af Byens Bedemand v/Dennis Tobiasen. Må ikke kopieres uden tilladelse. 
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Layout og tryk: UniDeko (4738 6070)

Når et menneske går bort, er der mange beslutninger
der skal tages inden for ganske kort tid.

Ved at udfylde pjecen ”Min sidste vilje” 
hjælper du dine efterladte, så de kan 

træffe de rigtige beslutninger, ud fra dine ønsker. 

Når du har skrevet dine ønsker ned, 
anbefaler vi, at du selv gemmer en kopi og
giver en kopi til dine nærmeste pårørende. 

Det er også muligt at opbevare en 
kopi hos Byens Bedemand.

Du er altid velkommen til at kontakte os, 
såfremt du måtte have nogle spørgsmål, 

eller hvis du har lyst til,  
at vi sammen gennemgår pjecen.

Med venlig hilsen
Byens Bedemand

Hovednummer: 4733 3077
info@byensbedemand.dk
www.byensbedemand.dk

-
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Om mig:
Navn:
Adresse:
CPR-nr.:
Jeg er medlem af Folkekirken:  ja nej
Jeg er medlem af et andet trossamfund:     ja        nej
       evt. hvilket: 
Jeg er medlem af Sygeforsikringen Danmark:    ja   nej 
Jeg er medlem af en fagforening:     ja      nej   
     evt. hvilken:
Jeg er medlem af en begravelseskasse/opsparing:     ja        nej   
            evt. hvilken:
Mine forsikringer er hos følgende forsikringsselskab(er): 

Jeg tillader obduktion:     ja        nej  
Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk 
forskning:     ja        nej

Om bisættelsen/begravelsen:
Jeg ønsker at blive begravet:      ja        nej
Jeg ønsker at blive bisat (brændt):      ja        nej 
Jeg ønsker min aske spredt over havet:      ja        nej

Kirkegård:
Jeg ønsker min kiste/urne nedsat på følgende kirkegård:

Jeg har et gravsted:      ja        nej  
Eksisterende gravsted: 
Afd.:    række:    nr.: 
Jeg ønsker min kiste/urne nedsat med en plænesten (en flad 
sten i græsplænen):      ja        nej
I anonym fællesgrav (de ukendtes):      ja        nej
Det må mine efterladte bestemme:      ja        nej
Inspiration til gravsten kan ses på www.danskestenhuggerier.dk 
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Andre ønsker:

Ønsker til højtideligheden:
Jeg ønsker en kirkelig højtidelighed fra en kirke:      ja        nej
Jeg ønsker en borgerlig højtidelighed fra et kapel:      ja        nej    
Fra hvilken kirke eller kapel skal højtideligheden foregå:

Jeg ønsker, at højtideligheden skal foregå med en præst:
    ja        nej
Evt. præstens navn:
Jeg ønsker, at højtideligheden finder sted i stilhed:
    ja        nej
Jeg ønsker dødsannonce indrykket avisen:      ja        nej
           evt. hvilke aviser:
Jeg ønsker følgende annoncetekst:

Det må gerne bekendtgøres på de sociale medier (f.eks. Face-
book):      ja        nej

Salmer/sange/musik:
Jeg ønsker, at disse sange/salmer bliver sunget: 

Se evt. www.dendanskesalmebogonline.dk
Det må mine efterladte bestemme:      ja        nej
Jeg har særlige ønsker til musik: 

Dette kunne være præludium/postludium eller måske en speciel 
sang der betyder noget.
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Jeg ønsker, at præsten læser fra biblen fra følgende tekster: 

Se evt. mere på www.bibelselskabet.dk

Kisten:
Se kisteudvalg på www.byensbedemand.dk

Ønsker til kisten:
Jeg ønsker kisten i en farve:      ja        nej
Jeg ønsker en kiste i en træsort:
Jeg vil gerne have en almindelig hvid kiste:      ja        nej
Mine efterladte kan vælge:      ja        nej    

Blomster:
Blomster til kistepynten:

Personlige ønsker:
Jeg vil gerne have mit eget tøj på:      ja        nej

Jeg vil gerne have dette med i kisten: (billeder, vielsesring, et 
særligt minde, tegninger mv.):

Urnen:
Se udvalg af urner på www.byensbedemand.dk

Ønsker til urnen:
Jeg ønsker urnen i en farve:  
Jeg ønsker urnen i et bestemt materiale:     
Mine efterladte kan vælge:      ja        nej   
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Mindesammenkomst:
Jeg ønsker mindesammenkomst afholdt:      ja        nej
Det må mine efterladte bestemme:      ja        nej
Mine ønsker til efterfølgende samvær (sted og beværtning):

Testamente:
Jeg har oprettet testamente: (tinglyste testamenter vil automa-
tisk blive fremlagt i skifteretten)      ja        nej
Testamentet er lavet hos advokat:      ja        nej
Hvis ja, navn:

Digital arv:
Jeg er oprettet på følgende sociale medier og mine pårørende 
kan her finde mere information om mine personlige brugernavn 
og kodeord. 

Mobiltelefon pinkode:
Adgangskode til min computer:

Sociale medier:
Brugernavn:
Kode:

Sociale medier:
Brugernavn:
Kode:

Sociale medier:
Brugernavn:
Kode:

Evt.:
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Ønsker til min bisættelse/begravelse:
Jeg håber, at mine ønsker så vidt muligt respekteres og 
efterleves.

Dato og underskrift:

Kopi af dette hæfte er opbevaret hos:

Ved min død ønsker jeg, at følgende personer kontaktes:
Navn: 
Relation:
Adresse:
Postnr. & by:
Telefon: 
Mail:

Navn: 
Relation:
Adresse:
Postnr. & by:
Telefon: 
Mail:

Navn: 
Relation:
Adresse:
Postnr. & by:
Telefon: 
Mail:

Navn: 
Relation:
Adresse:
Postnr. & by:
Telefon: 
Mail:




