Vi hjælper, når døden bliver en del af livet

Min Sidste Vilje

Min Sidste Vilje
Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der
er ved en begravelse/bisættelse. Vi anbefaler at du udfylder den med din nærmeste familie eller
vores/din bedemand.
Min Sidste Vilje er ikke et juridisk dokument, men det er vores klare erfaring, at pårørende føler
sig godt hjulpet og ikke mindst trøstet, idet de hermed kan være med til at opfylde de sidste
ønsker.
Denne ”Min Sidste Vilje” handler udelukkende om:
Højtidelighed, begravelsesform, gravsted og kirkegård.
Endvidere har du heri også mulighed for at:
vælge kiste, vælge urne, påklædning, mindesammenkomst, udsmykning af kiste og kirke samt
evt. dødsannonce.
Da ønsker kan ændre sig med tiden, er de sidste par sider til noter. Du er altid velkommen til at
kontakte os såfremt der er rettelser.
Vi står til rådighed for samtaler og for at afklare eventuelle spørgsmål.
Med venlig hilsen
Bedemand appel-thuesen
Erik Appel Thuesen
Tlf.: 2229 2050
Mail: erik@appel-thuesen.dk

Persondata
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

CPR.nr.:
(ddmmåååå-xxxx)

En højtidelighed kan have stor betydning for dine efterladte, da det af de fleste opleves som
en god måde at få sagt farvel på. En kirkelig højtidelighed er en gudstjeneste, hvor ritualet
indebærer jordpåkastelse, fadervor og velsignelse.
Er du medlem af folkekirken har du ret til, at der er en præst samt en organist og kirkesanger
tilstede. Din bedemand vil i samarbejde med dine pårørende, sørge for at ”Din Sidste Vilje”
vil blive opfyldt. Kort sagt så kan de pårørende overlade til bedemanden at planlægge
højtideligheden og dermed sikre at din sidste vilje opfyldes.
Er du ikke medlem af et trosamfund kan en ceremoni arrangeres i samarbejde med bedemænd.

Begraves eller bisættes
Jeg ønsker at blive begravet (jordfæstet):
Jeg ønsker at blive bisat (kremeret):

Trosretning
Jeg er medlem af folkekirken:
		
Jeg er medlem af:
Jeg er ikke medlem af hverken
folkekirken eller andet trossamfund:

trossamfund.

Højtidelighed
Jeg ønsker at højtideligheden afholdes i
følgende kirke:
Jeg ønsker kun de nærmeste med til
højtideligheden:

Ja:

Nej:

Jeg ønsker at alle der ønsker det skal
komme til højtideligheden:

Ja:

Nej:

Præst
Jeg ønsker følgende præst medvirker:

Salmer
Mine ønsker til salmer:

Andre ønsker (Evt. solist eller musik som ønskes afspillet):

Begravelse (Hvis ønskes)
Kirkegård:
Eksisterende gravsted – afdeling:

række:

Traditionelt gravsted:
Andet:

Bisættelse (Hvis ønskes)
I urneplæne med pladesten:
I anonym/ukendt fællesgrav:
Andet:

Askespredning (Hvis ønskes)
Jeg ønsker at blive spredt over
havet:
Evt. hvor:

Andet
Jeg giver tilladelse til evt. obduktion:

Ja:

Nej:

Jeg har testamenteret mit legeme til
Anatomisk forskning:

Ja:

Nej:

Ja:

Nej:

Testamente
Jeg har oprettet testemente:
Hvis ja – advokat/bobestyrer:

Blomstervalg til min kiste skal være:

nr.:

Ved min død skal følgende pårørende underrettes:

samt min valgte bedemand:

Bedemand appel-thuesen
Erik Appel Thuesen - Tlf. 2229 2050 - erik@appel-thuesen.dk

Erklæring
Jeg vedkender hermed personlig at have nedfældet mine
egne ønsker i forbindelse med min egen død og begravelse:

Dato:
(dd.mm.åååå)

Underskrift:

Hvis du ikke har-/eller ønsker at oprette digital underskrift, kan formularen udprintes, underskrives og sendes
retur til Bedemand appel-thuesen via e-mail eller brev.

Navn med blokbogstaver:
Jeg håber at mine ønsker så vidt muligt respekteres og efterleves.
Hvis der opstår tvivl eller uenighed om mine ønsker, bemyndiger jeg følgende person til at tage
den endelige beslutning:
Navn:

Send som E-mail

Print

Ljørringvej 41 - 7490 Aulum - Tlf. 2229 2050 - erik@appel-thuesen.dk

