
Bedemand Kampmann 

Min Sidste Vilje 

Bedemand Kampmann Ring 69 30 04 99
bedemand-kampmann.dk 

Personlig information: 

Jeg ønsker, at der afholdes en mindesammenkomst efter 
Ceremonien højtideligheden:        Ja       Nej 

Jeg ønsker dødsannonce indrykket:        Ja          Nej 

Mine Digitale Oplysninger Bruger navn & Password: 

Facebook:  

Twitter: 

LinkedIn: 

Instagram: 

Snapchat: 

Dropbox: 

E-Boks:

Google + : 

E-mail konti:

Skulle du have spørgsmål i forbindelse med 
udfyldelse af ”Min Sidste Vilje” er du / i 

naturligvis altid velkommen til at kontakte  
Bedemand Kampmann Ring 69 30 04 99 eller 
Besøger os i butikken Gadekærvej 12, 2500 

Valby



Min Sidste Vilje 
En vejledning til mine pårørende 

Min Sidste Vilje kan bruges til at underrette dine pårørende om en 
række af dine ønsker i forbindelse med din død. 
Udover at dokumentet tjener som en vejviser, kan du med  
”Min Sidste Vilje” oplyse om vigtige informationer omkring evt.  
forsikringer og hvor dit testamente opbevares, såfremt du har  
oprettet et. Oplysninger om digitale platforme som jeg bruger. 

Det er vigtigt at: 
”Min Sidste Vilje” Bliver respekteret af mine pårørende således, at 
planlægning af min bisættelse eller begravelse, sker i respekt til 
mine ønsker, som er skrevet ned her under. 

Ved min død ønsker jeg følgende ceremoni: 

Bisættelse Begravelse Askespredning 

Højtidelighed afholdt fra kirke, kapel eller Borgerlig ceremoni. 

Jeg ønsker præst deltager ved ceremonien    Ja  Nej 

Jeg ønsker at kisten eller urnen nedsættes på følgende kirkegård. 

Jeg ønsker et gravsted:   Ja    Nej 

Eksisterende gravsted: 

Aske fællesgrav ”de ukendtes”    

Aske fællesgrav med gravsten 

Urnen skal anbringes i kolombarium / urnemur 

Personlig information: 

Fulde navn Cpr. Nr. 

Evt. ægtefælles navn  Cpr. Nr. 

Medlem af Folkekirken eller andet trossamfund: 
Medlem af Den danske Folkekirke:       Ja     Nej 

Medlem af andet trossamfund: 

Jeg har oprettet testamente:  Ja    Nej 

Hvis ja, navn på advokat: 

Jeg har testamenteret mit legeme til medicinsk-anatomisk forskning 

hvis ja, navn på universitet: 

Jeg har tegnet forsikring hos, navn & police Nr. 

Ved min død bedes følgende personer kontaktes: 

Jeg ønsker kun de nærmeste med til ceremonien højtideligheden 
(holdes i stilhed)  

Jeg ønsker alle kan deltage ved ceremonien højtideligheden 

Jeg ønsker følgende salmer / sange sunget: 


