
Lad os tale
om døden



Døden er en underlig størrelse, der vækker følelser af sorg, smerte, savn, 
afmagt, frustration, vrede og kærlighed i os alle. 

Når vores kære går bort, melder sig en lang række spørgsmål. 
Flere og flere forbereder egen bisættelse/begravelse ved at udfylde folderen 
”Mine Sidste Ønsker” der udleveres/sendes gratis ved at kontakte os - men 
ikke alle har taget stilling til, hvad der skal ske, når de ikke længere er her.

Uanset om døden er nært forestående eller ej, er samtaler om den ofte tabu og 
noget, man ikke helt ved, hvordan man skal tilgå. Derfor har vi lavet denne lille 
brochure til dig.

Når døden indtræder, skal der altid udfærdiges en dødsattest. Dette er noget, 
en læge sørger for. 
Ved dødsfald på hospitalet sørger lægerne her for det.
Anderledes er det ved dødsfald i eget hjem og på plejehjem. Her er det 
primært afdødes egen læge, der skal sørge for, at attesten
bliver udfærdiget. I weekender og på helligdage er det 
lægevagten, der tager sig af det. Sker dødsfaldet på et hospice, er det 
hospicelægen eller lægevagten, der skriver dødsattesten.

Værd at vide – værd at tænke over…
Når du, i forbindelse med et dødsfald, ringer til os, vil vi i
telefonen stille følgende spørgsmål:
- Hvad er afdødes navn?
- Hvad er afdødes personnummer?
- Hvad er afdødes adresse?
- Hvor og hvornår er dødsfaldet sket?
- Er afdøde medlem af Folkekirken eller andet trossamfund?

Ved dødsfald i eget hjem, plejehjem eller hospice spørger vi også, om 
dødsattest er udfyldt og/eller om du ved, hvornår lægen har oplyst at komme.

Med disse oplysninger kan vi bedre vejlede dig, i forhold til den aktuelle situation.

Er din situation den, at du ved, at det blot er et spørgsmål om tid, før du skal 
tage afsked med én, du elsker, kan du forberede dig på, om det er din kæres 
ønske at blive bisat eller begravet. Ved bisættelse bliver afdøde kremeret, dette 
kaldes også ligbrænding.

Det er vigtigt at vide, om der ønskes en kirkelig eller borgerlig handling? En 
borgerlig handling sker typisk fra et kapel – uden medvirken af en præst. Hvis 
afdøde var medlem af Folkekirken, skal det være hans eller hendes udtrykkelige 
ønske, at der ikke er gejstlig medvirken.

Det er også værd at tænke over, hvilket tøj din kære 
skal have på i kisten, om der skal personlige ejendele og/eller hilsner med.

Derudover kan du også tænke over, om din kære har udtrykt
særlige ønsker i forhold til kirkegård, gravsted/askefællesgrav,
eller om asken skal spredes over havet. Er det et ønske, 
at asken skal spredes over åbent hav, er det en fordel, at 
der foreligger en erklæring fra afdøde herom.
Hvad med blomster? Er der særlige ønsker her? 
Og lige sådan med salmer og sange.

Derfor…
- Ring altid for at træffe aftale om en personlig samtale.  Samtalen kan finde 
sted på vores kontorer, i eget hjem, på plejehjem, på hospice mm.
- Til samtalen gennemgår vi alle de praktiske detaljer og drøfter økonomi mm. 
- Skal der medvirke en præst ved bisættelsen/begravelsen, sørger vi for kontakt 
til denne.
- Bedemanden vil sørge for at informere omkring samtalen, der skal finde sted 
med præsten.
Vi er til for dig - både før, under og efter at døden er blevet en del af dit liv.
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Hjælp dine nærmeste,
ved at udfylde

”Mine Sidste Ønsker”

Når du på skrift udtrykker både

tanker og ønsker ved din død,

hjælper du dine efterladte

i en i forvejen svær proces. 

 

Ønsker du hjælp til at

udfylde folderen,

står vi gerne til rådighed.

Ligeledes tilbyder vi også at lave et

overslag på dine ønsker.


