Min sidste vilje

Min sidste vilje
Navn:
Adresse:
CPR-nummer:
Medlem af folkekirken: Ja / Nej
Andet trossamfund:

Personlige papirer
Mine personlige papirer kan findes her:

Nærmeste pårørende
Følgende skal underrettes i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald:

Andre oplysninger
Jeg tillader obduktion: Ja /nej
Jeg har skrevet livstestamente: Ja / Nej
Mit legeme er doneret til medicinsk forskning: Ja / Nej
Jeg ønsker at blive organdonor (husk også at udfylde donorkort): Ja / Nej

Kiste og urne
Jeg har følgende ønsker til kisten:

Jeg har følgende ønsker til urnen (ved bisættelse):

Påklædning i kisten:
Eget tøj:
Ligskjorte fra bedemanden:
Øvrige ønsker:

Dødsannonce
(hvor den skal indrykkes og hvad der skal stå)

Begravelsen
Jeg ønsker at blive (sæt kryds):
Bisat (kremeret):
Begravet:
Det skal foregå fra:
Kirke (navn på kirken):
Kapel (navn på kapel):
Andet:
Der skal medvirke en præst: Ja / Nej

Jeg ønsker følgende skiftsteder fra Bibelen læst op:

Det vil jeg gerne have nævnt i talen:

Disse salmer skal synges (vælg tre til fire salmer):

Ønske om musik der skal spilles til præ- og postludium:

De skal bære kisten (skriv seks navne):

Blomster
Jeg ønsker følgende blomster på kisten:

Jeg ønsker følgende udsmykning i kirken (fx blomster og levende lys):

Kirkegård
Jeg vil gerne ligge på følgende kirkegård:

Jeg har allerede et gravsted (hvor):

Særlige ønsker til gravsted:
(Størrelse, blomster og sten – indskrift på sten, motiver på sten)

Jeg ønsker at min aske skal spredes ud over havet:

Jeg ønsker at der betales for vedligehold af gravsted: Ja / Nej

Mindesammenkomst
Jeg ønsker en mindesammenkomst efter bisættelsen/begravelsen: Ja / Nej
Sted:
Der skal serveres:
Det skal synges/spilles:

Følgende skal inviteres:

Digital arv
Sociale medier (login og kode):

Dette skal ske med mine sociale medier (nedlægges, laves om til mindeside, andet):

Koder til computer:

Familiebilleder ligger her (skriv også hvis de er på computer eller en hjemmeside):

_________________________________________
Dato og underskrift

Læs mere om dødsfald, bisættelse og begravelse på www.hals-hou-kirker.dk

