Min Sidste Rejse
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Ønsker ved “Min Sidste Rejse”
“Min Sidste Rejse” er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen
kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. 						

Erfaringer viser, at det giver familien ro og tryghed, hvis de kender afdødes ønsker,
når begravelsen skal arrangeres.

Din stillingtagen her i “Min Sidste Rejse” hjælper din familie i en vanskelig situation. 		
				
Har du spørgsmål eller ønsker, som ikke er beskrevet i denne information, er du
velkommen til at kontakte os på telefon 7023 5303.					

Med venlig hilsen						
Mette-Marie Nikolajsen
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Ønsker ved “Min Sidste Rejse”
Udfyldt dato: ______________
Opdateret dato: ______________
Fulde navn
Adresse

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Postnr. og by

______________________________________________________________

CPR nummer

_____________________________________________________________

Vigtige juridiske dokumenter ved min død
Dåbsattest findes i eller hos
Vielsesattest findes i eller hos

_________________________________________________
_______________________________________________

Seperationsbevilling findes i eller hos _________________________________________
Testamente findes i eller hos _________________________________________________
Forsikringspolice findes i eller hos
Andre værdipapirer findes i eller hos

___________________________________________
_________________________________________
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Begravelsesform
Jeg ønsker at blive begravet (jordbegravet)
Jeg ønsker at blive bisat (brændt)

Højtideligheden
Jeg ønsker IKKE en højtidelighed afholdt
Jeg ønsker, at der afholdes højtidelighed i

Kirke

Kapel

Andet sted

Andet sted (hvor) 		

Jeg ønsker IKKE, at der medvirker en præst ved højtideligheden
Jeg ønsker, at der medvirker en præst ved højtideligheden

Evt. navn på præst

Jeg ønsker disse salmer/sange sunget eller spillet ved højtideligheden		
		
Salme nr./navn(e) 		
Solo/korsang 		

Højtideligheden kan holdes på mange måder. Måske ønsker du et farvel fra alle dine
venner. Måske ønsker du en stille stund kun for dine nærmeste.		

Mine ønsker 		
			

Kiste (farve, materiale m.v.)		

			
Urne		
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tøj og sengetøj		

Jeg ønsker at komme i mit eget tøj og sengetøj 		
Jeg ønsker mit eget tøj og sengetøj fra Unik Begravelse		
Jeg ønsker hvidt tøj og sengetøj fra Unik Begravelse		
Jeg ønsker kisten pyntet med		
Blomster eller andet

		
Anden form for dekoration af kirken eller kapellet,
f. eks. Lys, blomster i stole på alter eller andet 		

			
		

Meddelelse om min død
Man kan annoncere i aviser, på internettet, sende brev, e-mail eller meddele pr.
telefon. I annoncen kan der indrykkes et vers eller en tekst, man selv har formuleret.
Du kan også lade dine pårørende bestemme annoncen.		

Jeg ønsker annoncering i følgende aviser og dagblade		

			

Jeg ønsker at annoncen rykkes ind før højtideligheden		
Jeg ønsker at annoncen rykkes ind efter højtideligheden		
Jeg ønsker at annoncen rykkes ind før og efter højtideligheden
Jeg overlader det til mine efterladte at beslutte		
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Mindesammenkomst
Jeg vil gerne at mindesammenkomsten bliver holdt i
eller på (angiv sted)		

			

Jeg ønsker ingen mindesammenkomst

Gravsted
Et gravsted giver altid plads til en sten eller et mindesmærke. Fællesplænen kan både
være anonym eller med sten.		

Kremering
Efter kremering (brænding) kan urnen nedsættes i et eksisterende gravsted eller
i et nyt gravsted, som skal fredes i mindst 10 år. Fredningsperioden fremgår af
kirkegårdsvedtægterne. Urnenedsættelsen kan også ske i anonym plæne, eller asken
kan spredes over havet. Ønsker man asken spredt over havet, skal man personligt og
skriftligt give udtryk herfor. Det gøres ved at sætte kryds senere her i dokumentet.

Det er ligeledes muligt at nedsætte urnen på egen grund. Der er dog særlige
betingelser, der skal være opfyldt, for at Kirkeministeriet kan give en sådan tilladelse.
Spørg Unik Begravelse for mere information om denne mulighed.
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Kirkegård		

Eksisterende gravsted

Afd………… rk………… nr………..

Nyt gravsted		
Urnen skal nedsættes i fællesplæne med plade		
Urnen skal nedsættes i anonym fællesplæne		
Asken skal spredes over havet 		
Kolumbarium (urneniche - findes ikke på alle kirkegårde)		
Jeg overlader til mine efterladte at beslutte, hvilket gravsted det skal være		
		

Jordbegravelse
Ved jordbegravelse kan man bruge et eksisterende gravsted eller et nyt gravsted,
som kan erhverves for 20-40 år. Forskellen på fredningsperioden afhænger af jordens
beskaffenhed og fremgår af kirkegårdsvedtægterne. De fleste kirkegårde har både
kendte og anonyme plæner til kister. 		

Kirkegård		

Gravsted haves

Afd………… rk………… nr………..		

Nyt gravsted		
Kisten skal nedsættes i plæne med plade		
Kisten skal nedsættes i anonym fællesplæne		
Jeg overlader det til mine efterladte at beslutte, hvilket gravsted det skal være		
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Gravsten		
Jeg ønsker, at følgende tekst skal stå på min gravsten:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Klinisk obduktion
Jeg er indforstået med obduktion, hvis det behøves for at fastslå dødsårsagen		
Jeg er imod obduktion		
Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning		
Jeg overlader det til mine efterladte at beslutte
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Dette dokument indeholder mine tanker og ønsker. 		

Ved min død bedes henvendelse rettes til:		

Navn:
Slægtskab:
Navn:
Slægtskab:

Eller: Unik Begravelse , v/ Mette-Marie Nikolajsen		
Vestergade 15, 8370 Hadsten - Telefon 7023 5303		
			
_______________________________________________________________		
Dato

Underskrift		

Fortæl dine pårørende hvor “Min Sidste Rejse” opbevares. Informér dem om, hvad de
skal gøre.

Opdater “Min Sidste Rejse” med mellemrum så navne og kontaktoplysninger er
korrekte. 		

Sender du en kopi til Unik Begravelse, opbevarer vi den for dig i vort kartotek.		
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Notater
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Område
Østjylland
Telefon 7023 5303
www.unikbegravelse.dk

