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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,
så er det lettere for
dine efterladte,
i en 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.

Mine
Sidste Ønsker
Genpart

Navn: ___________________________________________________________
Cpr.nr.: __________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
Postnr.: ________________________ By: _______________________________
Fødesogn: ______________________ Fødeby: ___________________________
Medlem af Den Danske Folkekirke:

Ja:

Ved min bisættelse/begravelse har jeg følgende ønsker:
(salmer, blomster, præst mm.)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Nej:

Medlem af andet trossamfund: _________________________________________

Ved min død bedes der rette henvendelse til: (navn, adresse, tlf.nr. mm)

Ved medlemskab af sygeforsikring ”Danmark” – hvilken gruppe?” _______________

_______________________________________________________________

Har oprettet begravelsesopsparing:

Ja:

_______________________________________________________________

Nej:

Hvis ja, hvor?: _____________________________________________________
Jeg ønsker, at blive:

Brændt:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Begravet:

Jeg ønsker, en højtidelig afholdt fra: _____________________________________
Jeg ønsker gravsted på: ______________________________________kirkegård
Gravsted haves: __________________afd.: ____________ rk.: _____ nr.:______
Askefællesgrav: _________________Kendt: ___________ Anonym: __________

Og:
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Gravstedsejer ønskes at være: _________________________________________
________________________________________________________________
Jeg er indforstået med obduktion:

Det er mit udtrykkelige ønske, at min aske skal spredes over havet.
Gerne, hvis muligt, over dette hav/fjord:

Jeg modsætter mig obduktion:

Jeg har testamenteret mig legeme til medicinsk-anatomisk forskning:
Ja:

Nej:

Jeg giver tilladelse til, at ovennævnte begravelsesforretning beholder
og gemmer genparten af ”Mine Sidste Ønsker” udfyldt af undertegnet
– ind til andet aftales.

Hvis ja, hvilket universitet?: ___________________________________________
Jeg har oprettet testamente:

Ja:

Nej:

Dato: ______________ Underskrift: ___________________________________
Denne blanket kan returneres til opbevaring hos bedemanden eller afleveres til nærmeste pårørende

Hvis ja, navn på advokat: _____________________________________________

