
Min sidste vilje
ønsker til min begravelse/bisættelse

Din Bedemand BJ



Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/bisættelse.

Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du dine pårørende ved på forhånd at træffe nogle af de
mange svære valg, der er nødvendige, når der skal planlægges en begravelse/bisættelse

Det er min erfaring, at hvis man selv har bestemt og valgt på forhånd, så hjælper man sine
pårørende i den svære situation, de befinder sig i efter et dødsfald.

De fleste pårørende ønsker at rekspektere og afholde en cermoni/handling, som afdøde selv har 
ønsket det.

Hensigten med Min Sidste Vilje er at skabe en dialog om at tage stilling til de mange spørgsmål,
der vil opstå i forbindelse med dit dødsfald.
Du behøver ikke tage stilling til alle punkterne i formularen.

Du bør fortælle dine nærmeste, at du har udfyldt Min Sidste Vilje, og hvilke ønsker du har, samt
hvor du opbevarer Min Sidste Vilje.

Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende, og dine nærmeste pårørende kan kun opfylde dine
ønsker, hvis det er muligt ud fra gældende regler og love samt ikke overstiger de økonomiske midler,
der er til rådighed.

Hvis du er medlem af folkekirken, kan du som en del af forberedelsen til at udfylde Min Sidste Vilje
eventuelt tale med din sognepræst eller en anden præst.

At tage stilling til egne ønsker kræver en viden om, hvad der er muligt, og hvad de forskellige
valg/fra-valg betyder, her kan du evt. kontakte Din Bedemand BJ og høre nærmere.

Uanset din alder kan dine ønsker godt ændre sig hen af vejen, så her kan være behov for løbende at
justere/opdatere dine nedskrevne ønsker.

Hvis du har brug for yderligere information, er du altid meget velkommen til at kontakte mig, enten
ved at ringe til mig på tlf. 2682 8328 eller via email på bj@dinbedemandbj.dk

På min hjemmeside www.dinbedemandbj.dk vil du også kunne finde yderligere information og
eventuel inspiration til dine ønsker.

Min sidste vilje
Ønsker til min begravelse/bisættelse

Bo Johansen
Din Bedemand BJ

De varmeste hilsner



Cpr.nr.

Adresse:

Post nr.  By

Ved min død skal følgende person/er kontaktes

Navn:

Tilknytning:

Adresse:

Post nr.  By

Telefon

Navn:

Tilknytning:

Adresse:

Post nr.  By

Telefon

Navn:

Tilknytning:

Adresse:

Post nr.  By

Telefon

X Navn: Din Bedemand BJ ApS

Adresse: Frederikssundsvej 183 A

Post nr. 2700  By Brønshøj

Telefon +45 26 82 83 28



Medlem af folkekirken Udmeldt af folkekirken

Medlem af andet trossamfund

Medlem af sygeforsikringen ”Danmark” gruppe:

Medlem af Elysium Begravelsesopsparing

Medlem af andre begravelsesforeninger

Medlem af fagforening

Der skal tages kontakt til dette/disse forsikringsselskab(er):

Forsikringspolicer ligger:

Jeg er indforstået med obduktion

Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning:

Navn på universitet:

Jeg har oprettet testamente: Advokat

Ved min død ønsker jeg at blive bisat/kremeret

Ved min død ønsker jeg at blive begravet

X Jeg ønsker kiste skal være

Standard hvid

Standard hvid med guirlande på sider

Standard hvid med guirlande på sider og kors for ender

Standard hvid med kors på sider

Standard hvid med palmeblade på sider

Naturtræ

Ludbehandlet træ

Mahogni



Jeg ønsker min urne skal have farve:

Jeg har følgende ønsker til urnen:

Jeg ønsker følgende blomster i min kistepynt

Kistepynt skal fylde 1/2 del af kiste

Kistepynt skal fylde 3/4 del af kiste

Kistepynt skal fylde hele kisten

Jeg vil lægges i kiste med det jeg er iklædt

Jeg vil lægges i kiste iført kjortel

Jeg vil lægges i kiste iført mit eget tøj

Kiste/urne ønskes nedsat på Kirkegård

Askefællesgrav - Ukendt

Askefællesgrav - Kendt

Med plænesten

Nyt gravsted Afd. Rk. Nr.

Gravsted haves. Afd. Rk. Nr.

Ejer af gravsted



Jeg ønsker gravsten således

Stentype

Farve

Overflade

Dekoration

Inskription

Placering

Aske ønskes strøet over åbent hav
Spredning af aske skal foregå over åbent vand, det vil sige over
havet eller over større fjorde eller bugter.
Det er IKKE tilladt at sprede asken over en sø.

Trods medlemskab af den Danske Folkekirke ønsker jeg IKKE en kirkelig 
handling med præst og jordpåkastelse

Jeg ønsker, højtideligheden skal foregå i stilhed

Jeg ønsker højtidelighed afholdt fra

Kirke - hvis muligt fra Kirke

Kapel/krematoriesal

Alternativt sted

Jeg ønsker højtideligheden skal foregå med præst

Navn:

Fra sogn/trossamfund



Ved handlingen ønskes følgende salmer sunget

Præludium

Salme 1

Salme 2

Salme 3

Postludium

Særlig solist ønskes til kor

Jeg ønsker rustvogn skal køre forbi

Jeg ønsker dødsannonce indrykket i

Jeg ønsker dødsannonce på Internettet

Jeg ønsker følgende annoncetekst:

Jeg ønsker IKKE sammenkomst efter handling

Jeg ønsker sammenkomst efter handling

Sammenkomst afholdes på

Sammenkomst afholdes således



Personlige brugernavne og kodeord:

Du kan eventuelt skrive, hvor du gemmer dine personlige brugernavne og kodeord til de sociale medier
og webmail som f.eks. Facebook, G-mail, hotmail mm., samt dine private adgangkoder.

Uden disse oplysninger har dine pårørende svært ved selv at kunne åbne/lukke dine online konti samt
få adgang din private computer.

Andet:



Din Bedemand BJ ApS

Frederikssundsvej 183 A

2700 Brønshøj

Tlf.: +45 2682 8328

Underskrift

Min sidste vilje
Jeg ønsker mine nærmeste opfylder Min sidste vilje.

Dato


