Min Sidste Vilje

En vejledning til mine pårørende

Min Sidste Vilje

- En vejledning til mine pårørende
“Min Sidste Vilje” kan bruges til at underrette dine pårørende om en
række af dine ønsker i forbindelse med din død. Udover at
dokumentet tjener som en vejviser, kan du med ”Min Sidste Vilje”
oplyse om vigtige informationer omkring, for eksempel forsikringer
og hvor dit testamente opbevares, såfremt du har oprettet et.
Det er vigtigt, at ”Min Sidste Vilje” opbevares tilgængeligt for dine
pårørende således, at de kan læse dokumentet i forbindelse med
planlægning af begravelsen.
Du kan til enhver tid ændre ”Min Sidste Vilje”. Det er dog vigtigt, at
du kun har en enkelt version liggende, således der ikke opstår tvivl
om hvilket dokument, der er gældende.
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ”Min Sidste
Vilje” er du altid velkommen til kontakte Begravelses service på
telefon 70 11 24 07 eller via e-mail info@bse.dk
Med venlig hilsen
Begravelses service

Personlig information

Fulde navn

CPR

Evt. ægtefælles navn

CPR

Medlem af Folkekirken
Jeg er medlem af Folkekirken
Jeg er ikke medlem af Folkekirken
Jeg er medlem af et andet trossamfund

Navn på trossamfund

Begravelsesform
Jeg ønsker at blive
Begravet (jordfæstet i en kiste)
Brændt (kremeret)

Beklædning
Jeg vil gerne iklædes mit eget tøj
Begravelses service skal levere tøj

Ceremoni
Jeg ønsker ikke, at der afholdes en ceremoni
Jeg vil gerne have en ceremoni fra:
Kirke
Kapel
Andet sted, angiv stedet

Evt. navn på kirke/kapel/andet sted

Ceremonileder
Jeg ønsker at ceremonien ledes af en præst
Jeg ønsker ikke, at der medvirker en præst
Jeg ønsker en ceremonileder

Evt. navn på ceremonileder
Såfremt du ikke ønsker, at din begravelse skal være fra Folkekirken, kan du læse om hvordan en
begravelse uden kirke kan foregå (borgerlig begravelse/bisættelse).
Du kan læse om begravelse uden kirke på www.bse.dk.

Ceremoni
Jeg har følgende ønsker i forbindelse med ceremonien. (For eksempel, musik, salmer/sange eller
andre ønsker til programmet for ceremonien.)

Gravsted
Jeg ønsker at kisten/urnen nedsættes i
Nyt gravsted
Eksisterende gravsted, hvilket? __________________
Kendt fællesgrav
Anonym fællesgrav (også kendt som “de ukendtes grav)
Urne skal anbringes i kolombarium (urnemur)
Gravsted i udlandet

Evt. ønske til begravelsesplads

Askespredning
Jeg ønsker at min aske skal spredes over havet

Obduktion
Jeg er indforstået med obduktion
Jeg er imod obduktion
Kropsdonation - Jeg har testamenteret mit legeme til det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.

Læs mere om kropsdonation her: www.icmm.ku.dk/donation

Testamente
Jeg har ikke lavet testamente
Jeg har lavet et vidnetestamente
Jeg har lavet et notartestamente

Mit testamente opbevares her

Forsikring
Jeg har tegnet forsikring hos

Selskab

Policenr.

Selskab

Policenr.

Selskab

Policenr.

Selskab

Policenr.

Notater

Fuldmagt
Hvis der er tvivl vedrørende “Min Sidste Vilje”, beder jeg følgende person om at træffe endelig
beslutning.

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Underskrift
Dette dokument indeholder mine tanker og sidste vilje. Jeg beder om at disse respekteres og
efterkommes.

Dato

Underskrift

Fulde navn

Begravelses service
Begravelse & bisættelse | Økonomisk rådgivning | Arv- og skifterådgivning
Alle vores kontorer betjenes af medarbejdere og bedemænd, der alle har godt lokalkendskab. Vi
lægger altid vægt på, at planlægge efter familiens individuelle behov og ønsker.
Du kan kontakte os døgnet rundt på telefon 70 11 24 07
www.bse.dk

