Navn: _____________________________________________________________________

Jeg har lavet et testamente ved advokat: □ Ja

Cpr. nr.: ___________________________________________________________________

Hvis Ja, navn og adresse på advokaten: __________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Postnr.: _____________________________ By: ___________________________________

I forbindelse med begravelseshandlingen ønsker jeg:_______________________________

Kommune: __________________________ Fødesogn:_____________________________

___________________________________________________________________________

Medlemskab af Den danske Folkekirke:

□ Ja □ Nej

□ Nej

__________________________________________________________________________

Medlem af et andet trossamfund: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

Medlemskab af sygeforsikringen ”Danmark”: □ Ja

Salme numre: _____________________________________________________________

Jeg har en begravelsesopsparing: □ Ja

□ Nej

□ Nej.

Hvis ja, hvor________________________________________________________________

Jeg ønsker ved min død at blive: □ Brændt

□ Begravet

Blomster : ________________________________________________________________
Jeg ønsker i stedet for blomster at begravelsesfølget donerer beløb til nævnte
organisation: _______________________________________________________________

Jeg ønsker højtideligheden afholdt fra: __________________________________________

For at sikre mig at de bedste betingelser er tilstede , for at jeg kan få mine sidste ønsker
opfyldt er at :

___________________________________________________________________________

En kopi af ”Mine Sidste Ønsker” er udleveret til følgende

Gravsted ønskes: _________________________________ Kirkegård

Navn: _____________________________________________________________________

Jeg ønsker min urne/kiste nedsat:

Adresse: ____________________________________________________________________

□ Urne-/kistegravsted □ Kendt fællesgrav □ Anonym fællesgrav

Post nr.: _______________________ By: _________________________________________

Jeg har et gravsted og ønsker at komme ned i gravsted nr. ___________________________

Telefon nr.: ____________________ Mail: ________________________________________

På _____________________________________________ Kirkegård

Jeg giver hermed Bedemand-Willers tilladelse til at opbevare dokumentet elektronisk:

Jeg ønsker ikke gravsted : □ Askespredning over havet

Jeg har testamenteret mit legeme til anatomisk/medicinsk Forskning:

□ Ja □ Nej

Hvis ja, hvor: _____________________________________________________

Jeg er indforstået med obduktion □ Jeg er imod obduktion □
Jeg vil gerne organdonere om muligt □ Jeg er imod organdonation □

Dato: ____________ Underskrift: _______________________________________________

Bedemand Willers
Hovedgaden 32
4270 Høng
Tlf. 61 28 03 85

Vi har vedlagt en kopi,
som udfyldes og
gives til den person,
som du mener
kan efterleve dine sidste ønsker

Mine
sidste
ønsker
- I forbindelse med min død

Opbevar originalen sammen med
din dåbs- eller navneattest
Lad dit dokument registrere
elektronisk hos Bedemand Willers

Bedemand Willers
Hovedgaden 32
4270 Høng
Tlf. 61 28 03 85

Jeg ønsker at denne folder kan hjælpe
mine efterladte, med at efterleve
mine sidste ønsker

Et dokument til mine nærmeste
I forbindelse med min død ønsker jeg
dette dokument træder i kraft

Dette er en kopi, Bedemand Willers
har en elektronisk registrering
af dokumentet

Bedemand Willers
Hovedgaden 32
4270 Høng
Tlf. 61 28 03 85

