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           Mine ønsker, ved min død 
 Jeg ønsker ingen højtid / ceremoni 

 Jeg ønsker at ceremonien holdes af en præst(gejstlig) 

 Jeg ønsker ingen præst (borgerlig) 

 Jeg ønsker at blive kremeret (bisættelse) 

 Jeg ønsker min kiste sænkes i jorden(begravelse) 

 Jeg ønsker højtid / ceremoni i kirke ______________________________ 

 Jeg ønsker højtid /ceremoni i Kapel ______________________________ 

 Jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov. 
Salmer og musik: 

 Jeg ønsker følgende salmer:___________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Jeg ønsker dette musik afspillet: 

__________________________________________________________ 

 Jeg ønsker ingen salmer 

 Jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov 

 

Facebook 

 Jeg bruger ikke Facebook 

 Jeg ønsker min Facebook profil lukket 

 Jeg ønsker min Facebook profil omdannet til mindevæg 

bruger navn:_______________________ Password:_________________ 

Gravsted / Kirkegård: 

 Jeg ønsker et anonymt gravsted 

 Jeg ønsker et kendt gravsted, dette ønskes anvendt:________________  

 Jeg ønsker I selv vælger et nyt gravsted 

 Jeg ønsker et gravsted i græsplæne med navneplade. 

    Kirkegårdens navn: _________________________________________ 

 Jeg ønsker asken spredt over havet 

 jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov     
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Gravsten: 

 Jeg ønsker ingen gravsten 

Jeg ønsker der som minimum skal stå følgende på gravstenen / navnepladen: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov 

 

Kistepynt: 

 Jeg ønsker ingen blomster på kisten 

Jeg ønsker følgende blomster på kisten:____________________________ 

__________________________________________________________ 

 Jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov 

Testamente: 

 Jeg har udfyldt notartestamente / vidnetestamente 

 Jeg har udfyldt testamente til Anatomisk Institut 

 Jeg har udfyldt Livstestamente, (vedr. livsforlængende behandling) 

 Jeg har kun udfyldt dette ”testamente” 

 

Annonce: 

 Jeg ønsker ingen annoncer 

 Jeg ønsker annonce(r) i :_____________________________________ 

 Jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov 

 

Mindesamvær: 

 Jeg ønsker kaffebord/begravelseskaffe afholdt:__________________ 

 Jeg ønsker ikke der afholdes kaffebord / begravelseskaffe / mindesamvær 

 Jeg har ingen ønsker i den retning, I kan gøre som I selv har behov 

 

 Jeg ønsker desuden det gøres så billigt som rimeligt muligt 

 Jeg ønsker at følgende firma skal forestå handlingen:  

___________________________________________________________ 

Bemærkninger:_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Underskrift:                                                                Dato: 


