Annoncering/mindesammenkomst:
Annoncering om min død:

___ Ja

___ Nej

Annonce skal indrykkes i:______________________________________________
Mindesammenkomst:

___ ja

___ Nej

___________________
Afholdelsessted

Gravsted/sten:
___ Gravsted
___ Plænegrav

___Askespredning - Hvor:____________________________
___ Kendt

___ anonym

Kirkegård:_________________________________________________________
Gravsted haves

Afd.______ Række.______ Nr.______

Gravsted ønskes

Afd.______ Række.______ Nr.______

___ Jeg overlader til mine efterladte at beslutte, hvor gravstedet skal være.
Jeg ønsker følgende tekst på min gravsten:_______________________________
__________________________________________________________________

Ekstra Personlig Info om mig:___________________________________________

Min sidste vilje

___________________________________________________________________

Mine ønsker heri, håber jeg mine pårørende vil respektere.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Ynglings: digt, salme, musik nr., farve, blomst.

Dato:______________

Underskrift: ____________________________________

Den lokale bedemand i Trekantområdet
Winnie & Thomas 20871000

Den lokale bedemand i Trekantområdet
Winnie & Thomas 20871000

Jeg:___________________________________________________________

Jeg er medlem af:

CPR nr:_____________ - __________

___ Jeg er medlem af Den Danske Folkekirke

Adresse:________________________________________________________

___ Jeg er medlem af et andet trossamfund:______________________________

Postnr:____________________ By:__________________________________

___ Jeg er ikke medlem af noget trossamfund

Sogn______________________ Fødesogn_____________________________

___ Jeg er medlem af Sygeforsikring Danmark

Valg af bedemand:

___ Jeg er medlem af en Begravelsesopsparing:____________________________

___ Jeg har valgt: _________________________________________________

___ Jeg er medlem af en Fagforening:____________________________________

___ familien vælger selv

___ Andre medlemskaber:_____________________________________________

Ved min død ønsker jeg at blive:
Organdoner: ___ Ja

___ Begravet ___Brændt

___ Nej

___________________________________________________________________
fx. Sociale medier, foreninger, klubber.

Kiste/urne/påklædning/pynt:

Klinisk obduktion:
___ Jeg er indforstået med obduktion.
- hvis det behøves for at fastslå dødsårsagen.

Kiste/urnevalg:
___________________________________________________________________
Fx: farve/materiale

___ Jeg er imod obduktion.
___ Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning.
Hvor:____________________________________________________________
Højtidlighed:
___ Kirke:_________________________________________________________
___ Kapel:_________________________________________________________

___ intet specielt ønske
___ Jeg ønsker at have mit eget tøj på.
___ Jeg ønsker at ligge i mit eget sengelinnede.
___ Jeg ønsker tøj fra bedemanden
___ Jeg ønsker sengelinnede fra bedemanden.
Jeg ønsker kisten pyntet med:__________________________________________
___________________________________________________________________
Blomster, grene, anden pynt, der er mange muligheder

___ Andet:_________________________________________________________

Salmer/musik/pynt ved min højtidlighed:
___ borgerlig begravelse

___ ingen højtidelighed

Afvikler af højtidlighed:
___ Præst:__________________________________________________________
____anden person:___________________________________________________
I kapellet kan bedemanden stå for afviklingen af din højtidlighed på dine vegne.

___ Solo/korsang:____________________________________________________
___ Salme

1:______

2:______

3:______

Pynt i kirken: ___ Ja
___ Nej
Ønsker om pynt:_____________________________________________________
Lys, blomster i stole, på alter eller andet.

