
For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine 
ønsker i forbindelse med min død



Fødselsdato:  

 

__    / ____  /  _______    - ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonym fællesgrav  

 

 

 

 

 

  

d

I forbindelse med højtideligheden ønskes følgende salmer

Blomstervalg på kistedekoration



Dato:  _____________________

Underskrift: _________________________________________________ 

Navn med BLOKBOGSTAVER:  _________________________________________________ 

Ved min død bør følgende pårørende underettes:

Jeg er organdonor

Jeg har oprettet livstestamente 

Jeg er indforstået med obduktion

Ja ______ Nej ______

Ja ______ Nej ______ 

Ja ______ Nej ______

Jeg har testamenteret mit legeme til Anatomisk forskning:   Ja ______  Nej ______

Hvis ja, navn på universitet:

Jeg har oprettet testamente:

Hvis ja, navn på advokat/bobestyrer:

____________________________________________ 

Ja ______ Nej ______ 

____________________________________________

Bedemanden der skal hjælpe 
med det praktiske er:

  Ja, jeg ønsker senere central registrering og sender til

Nedenstående gælder også som erklæringer overfor begravelsesmyndigheden

  Ja ______

  _  

Som medlem af folkekirken ønsker jeg ikke gejstlig medvirken ved min højtidelighed:  Ja

erklærer  

Min Sidste Rejse
Tovesvej 15, 9000 Aalborg

info@minsidsterejse.dk
Tlf: 25 42 24 24



mailto:info@minsidsterejse.dk


Registrering af dokumentet
"Min Sidste Rejse"

Det er vigtigt at de pårørende er bekendt med ønskerne i dette 
dokument.
Derfor anbefales det, at genparten af deokumentet afleveres til et 
familiemedlem eller til bedemanden. Bedemanden opbevarer 
dokumentet, ligesom Danske Bedemænd tilbyder at registrere 
ønskerne i et centralt, elektronisk register. Underskriveren kan til 
enhver tid få oplysning om, hvad der er registreret på eget CPR. 
nr. ved at rette henvendelse til Danske Bedemænd.

Ved en registrering af ønskerne, vil det være muligt for 
bedemanden at undersøge, om den afdøde har udfyldt 
dokumentet, og hvad der i givet fald er nedfældet af ønsker. Den 
centrale registrering er en ekstra sikkerhed for, at afdødes ønsker 
kommer frem i tide, således at de pårørende kan arrangere 
begravelsen eller bisættelsen med fuld respekt for disse ønsker. 
Registret lever op til Persondatalovens bestemmelser vedrørende 
elektronisk databehandling. Ansvarlig for registret er Foreningen 
Danske Bedemænd.

Pjecen "når nogen dør"
besvarer en lang række spørgsmål i forbindelse med dødsfald. 
Pjecen "Når nogen dør" og information om Elysium 
Begravelsesopsparing udleveres gratis hos deres lokale medlem af 
Danske Bedemænd eller hos foreningens sekretariat.
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