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EN HJÆLP TIL DE EFTERLADTE

At udfylde Min Sidste Vilje er en hjælp til de efterladte til at opfylde den afdødes ønsker i forbindelse 
med bisættelse eller begravelse.

I Min Sidste Vilje tager man selv stilling til sin begravelse/bisættelse med valg af højtidelighed, 
salmer, blomster, gravsted m.m.

Du kan selv udfylde Min Sidste Vilje, eller du kan udfylde den på et møde sammen med Elholm 
Begravelse. Efterfølgende kan vi tage en kopi og opbevare den på vores kontor. Det koster ikke noget.

Du kan til enhver tid – indtil din død – ændre i Min Sidste Vilje.

Det er en god ide at fortælle dine pårørende, at du har skrevet Min Sidste Vilje med dine ønsker om, 
hvorledes du ønsker, at der tages afsked med dig, når du dør.

PERSONLIGE OPLYSNINGER

Navn:                                                                                                                                                                                    

Adresse:                                                                                                                                                                              

Postnummer:                                                                                                                                                                    

By:                                                                                                                                                                                         

Telefonnummer:                                                                                                                                                                   

CPR-nr:                                                                                                                                                                                 

Ved min død ønsker jeg, at følgende person(er) kontaktes:

Navn:                                                                                                                      Relation:                                                              

Adresse:                                                                                                                                                                              

Postnummer:                                                                                                                                                                    

By:                                                                                                                                                                                          

Telefonnummer:                                                                                                                                                                   

CPR-nr:                                                                                                                                                                                 

Navn:                                                                                                                      Relation:                                                             

Adresse:                                                                                                                                                                              

Postnummer:                                                                                                                                                                    

By:                                                                                                                                                                                         

Telefonnummer:                                                                                                                                                                   

CPR-nr:                                                                                                                                                                                

KIRKELIG HØJTIDELIGHED

Hvis man er medlem af folkekirken, kan man vælge en 
kirkelig bisættelse eller begravelse, der foregår med 
kirkelig medvirken. Man kan også vælge en borgerlig 
højtidelighed. Vælger man en borgerlig højtidelighed 
uden medvirken af præst, skal der dog foreligge et ønske 
fra afdøde om dette.

Højtideligheden foregår i en af de kirker, der ligger i det 
sogn, hvor afdøde boede. Såfremt afdøde eller familien 
skulle ønske en anden kirke, skal der være en begrundelse 
herfor. Det kan f.eks. være, at afdøde har skrevet sin sidste 
vilje.
 
Under højtideligheden, der typisk varer 30 minutter, 
holder præsten en prædike og taler over den afdøde, 
samt udfører ritualet med jordpåkastelse og velsignelse. 
Endvidere synges der salmer. Det kan også aftales, at der 
spilles et stykke musik. Alt hvad der foregår i kirken aftales 
under en samtale med præsten. Det vil være nærmeste 
familie, der deltager i samtalen hos præsten. Hvis afdøde 
har skrevet en sidste vilje med angivelse af bestemte 
salmer som han/hun ønskede, tages der hensyn til dette.

BORGERLIG HØJTIDELIGHED

Hvis man ikke er medlem af folkekirken, kan man vælge 
en borgerlig bisættelse eller begravelse, der foregår uden 
kirkelig medvirken.

Der er dog efterladte, der alligevel gerne vil have, at 
der skal foregå en højtidelighed med de kendte ritualer 
og en præst. Nogle præster vil gerne medvirke til dette 
af hensyn til de pårørende, og i nogle tilfælde kan man 
få lov til alligevel at bruge kirken (nogle kirker tager dog 
betaling for, at denne må benyttes). Andre præster siger 
konsekvent nej til at medvirke, samt til at kirken må bruges 
til højtideligheden. Når præsten siger nej, er det som 
udgangspunkt begrundet i, at afdøde ikke ønskede at 
være medlem af folkekirken, og at dette skal respekteres.

Højtideligheden kan i princippet afholdes hvor som helst, 
dog må man naturligvis ikke forstyrre den offentlige orden 
og højtideligheden skal være sømmelig. Højtideligheden 
kan f.eks. foregå fra et kirkegårdskapel, et sygehuskapel, 
i hjemmet, i et fælleshus eller forsamlingshus eller i 
afdødes have (her må kisten dog ikke stå frit fremme i 
haven for ikke at støde folk, der måtte komme forbi, men 
højtideligheden kan f.eks. foregå i et stort telt i haven).

Under højtideligheden, der typisk varer 30 minutter, kan 
der f.eks. afholdes taler over den afdøde, der kan spilles 
musik, synges sange og oplæses digte. Afdøde er måske 
selv inden sin død kommet med ønsker til, hvad der skal 
spilles og synges ved højtideligheden. Det kan også være, 
at de pårørende ved, hvad der ville være i den rette ånd i 
forhold til afdøde at spille og synge ved højtideligheden.
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MEDLEMSSKABER

 Jeg er medlem af Folkekirken

 Jeg er medlem af et andet trossamfund, nemlig                                                                                          

 Jeg er medlem af Sygeforsikringen Danmark

 Jeg er medlem af en fagforening, nemlig                                                                                                  

 Jeg er medlem af en begravelseskasse/opsparing, nemlig                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

MIN KROP

 Jeg tillader obduktion

 Jeg tillader IKKE obduktion

 Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning ved denne institution:

                                                                                                                                                                                                             

 Der skal være lavet en skriftlig aftale med institutionen inden. Donationsnummer                                                                                    

 Jeg har oprettet testamente, der opbevares                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

BEGRAVELSE - BISÆTTELSE

 Jeg ønsker at blive begravet/jordfæstet

 Jeg ønsker at blive bisat/brændt
 

KIRKEGÅRD M.M.

 Min kiste/urne skal nedsættes på                                                                                             kirkegård

 I anonym fællesgrav

 I kendt fællesgrav

	      Med plænesten

	      Uden plænesten

 I nyt gravsted

 I eksisterende gravsted:  Afd.                                                      Række                         Nr.                        

 Min urne skal anbringes i kolumbarium/urnemur på kirkegård:                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Min aske skal strøs over havet: Sted:                                                                                                                           

 Min aske skal deles og den ene del sendes til udlandet (spørg bedemanden)

 •  Den del, der skal til udlandet skal til                                                                                                          

 •  Den del, der skal blive i landet skal til                                                                                                      

 Såfremt det på mit gravsted er tilladt at sætte sten/dekoration, ønsker jeg følgende   
 (stentype, dekorationer, overflade og inskription):
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HØJTIDELIGHED

Da jeg er medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund, ønsker jeg: 
(Hvis ikke, springes dette punkt over. Gå venligst videre til punktet "Da jeg IKKE er medlem af Folkekirken")

 At der finder en højtidelighed sted 

 i                                                                                                                                kirke
 
 fra                                                                                                                           kapel/krematoriesal

 på                                                                                                                           alternativt sted

 At højtideligheden skal foregå MED præst:
 (Som udgangspunkt en præst fra bopælssognet medmindre der er truffet aftale med en  
 anden præst, eller der er løst sognebånd til en anden præst udenfor sognet)

 Navn                                                                                                                                                                      

 Fra                                                                                                                          sogn/trossamfund

 At højtideligheden afholdes UDEN medvirken af præst

 At der Ikke bliver afholdt en højtidelighed

Da jeg IKKE er medlem af Folkekirken eller et andet trossamfund, ønsker jeg:

 At der finder en højtidelighed sted 

 fra                                                                                                                           kapel/krematoriesal

 på                                                                                                                           alternativt sted

 At der Ikke bliver afholdt en højtidelighed

 Jeg ønsker at blive klædt i følgende af mit eget tøj                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Jeg ønsker at gæsterne donerer et beløb til                                                                                                    
 i stedet for, at de medbringer blomster til min begravelse/bisættelse.

 Jeg ønsker medvirken af kor/solist                                                                                                             

 Jeg ønsker, at disse sange/salmer bliver sunget:                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Jeg ønsker, at dette musikstykke bliver spillet                                                                                          

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Jeg ønsker, at følgende tekst bliver læst op                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Jeg ønsker, at der efter højtideligheden bliver afholdt mindesammenkomst. 
 
 Det skal gennemføres således                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Jeg ønsker IKKE, at der efter højtideligheden bliver afholdt mindesammenkomst.
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ANNONCER

 Jeg ønsker, at min begravelse/bisættelse finder sted i stilhed

 Jeg ønsker INGEN annoncering

 Jeg ønsker annonce indrykket EFTER højtideligheden

 Jeg ønsker annonce indrykket INDEN højtideligheden med anførelse af tidspunkt for   
 højtideligheden

 Jeg ønsker annonce indrykket i følgende aviser:                                                                                   

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                

 Jeg ønsker følgende annoncetekst:                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

VALG AF KISTE, BLOMSTER M.M.

Jeg ønsker at min kiste skal være

 Enkel, hvid

 Enkel, malet i                                                                farve

 Udskåret i hvid – type                                                                                                                                      

 Fyrretræ

 Egetræ

 Mahogni

 Andet                                                                                                                                                                                        

På kisten ønsker jeg følgende dekoration:

 Kistedekoration

 Bårebuket

 Krans

 Hjerte

 Enkelte blomster

 Ting                                                                                                                                                                                        

 Jeg ønsker, at følgende blomster/farver skal indgå i dekorationerne:                                             

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          



10 11Signatur:                                                           

DETTE ER MINE ØNSKER

Jeg bekræfter ved min underskrift nedenfor, og ved min signatur på alle sider, at disse nedskrevne 
ønsker er mine. Jeg er blevet gjort bekendt med, at jeg til enhver tid kan ændre disse.

Dato:                                                                                                                                                                                   

Underskrift                                                                                                                                                                        
 

 Det bekræftes, at kopi af dette dokument tillige findes hos Elholm Begravelse

VALG AF URNE

 Jeg ønsker, at min urne skal være af bark

 Jeg ønsker, at min urne skal være af keramik

 Jeg ønsker en papurne

 Jeg ønsker, at min urne skal være egnet til, at asken kan strøs over åbent hav

 Jeg ønsker, at min urne skal have denne farve                                                                                        

 Jeg ønsker, at min urne skal have følgende dekoration                                                                         

 Jeg har andre ønsker til min urne (indenfor de tilladte materialer)                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 



Grønnevej 83, 2830 Virum
Telefon 45 83 45 30

Gydevang 39-41, 3450 Allerød
Telefon 48 17 28 30 

Callisensvej 5, 2900 Hellerup
Telefon 39 65 45 30

elholm@begravelse.com.
www.elholmbegravelse.dk

Hos Elholm Begravelse vejleder og hjælper vi med at arrangere 

den helt personlige bisættelse eller begravelse. Det betyder at 

vi er her for mennesker uanset religion, kultur eller oprindelse. 

Elholm Begravelse kan hjælpe med alle opgaver i forbindelse 

med bisættelsen eller begravelsen.

Medlem af Danske Bedemænd samt det uafhængige 

Bedemandsfællesskab PATIO. 

Herudover er vi ISO9001-kvalitetscertificeret.


