
Min Sidste Vilje

Navn:

Adr.:

CPR-nr.:

Ved min død skal følgende person/er kontaktes:

Navn:

Adr.:

Tlf.:

Navn:

Adr.:

Tlf.:

Jeg ønsker at blive:

Jeg er medlem af Folkekirken Ja
Nej

Jeg er medlem af et andet 
trossamfund.

Der skal afholdes en ceremoni/højtidelighed i:

Kirke:

Kapel:

Andet sted:

Jeg ønsker ikke en ceremoni/
højtidelighed

Jeg ønsker, at der medvirker en 
præst:

Ja
Nej

Jeg ønsker medvirken af solist:

Jeg ønsker disse salmer/sange:

Der skal ske følgende til 
højtideligheden:

Mindesammenkomst:



Her skal jeg begraves:

Min aske skal strøs over havet, 
sted:

Kolumbarium/ urnemur, sted:

Skov-kirkegård, sted:

Privat grund (kun urne):

Alm. kirkegård, sted:

Alm. kirkegård, type:

Mere information om gravsted:

Valg af kiste

Kiste

Mere information om kisten

Valg af urne

Urne

Mere information om urnen

Udsmykning af kisten

Kisten udsmykkes med:

Mere information om 
udsmykningen:

Udsmykning af kirken

Kirken udsmykkes med:

Mere information om 
udsmykningen:

Påklædning

Ønsker at blive iklædt

Mere information om tøjet:

 

Dødsannonce Ja
Nej

Hvilken avis/medie:

Jeg ønsker følgende tekst:



Jeg ønsker en gravsten Ja
Nej

Gravsten/mindesten

I stedet for blomster ønskes 
donation til:

Jeg ønsker, at rustvognen kører 
forbi:

Andre relevante oplysninger

Jeg har testamenteret mit 
legeme til forskning

Ja
Nej

Jeg tillader organdonation Ja
Nej

Jeg tillader obduktion Ja
Nej

Medlem af Sygeforsikringen DK Ja
Nej

Skrevet testamente Ja
Nej

Medlem af fagforening

Medlem af begravelseskasse/
opsparing

Forsikringsselskab

Sæt kryds, hvis De ønsker at få oprettet deres "sidste vilje" digital i den landsdækkende database styret af Danske 
Bedemænds brancheforening. Det er Gratis.

Kryds her

Dato:

Underskrift:
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