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Mine personlige data:
I forbindelse med dette dokument Min sidste vilje på i alt 10 (ti) sider inkl. forsiden
er mine personlige data som nedenstående hvoraf mit navn og mit CPR nr er
gennemgående i hele dokumentet.

Dags dato den 01.09.2013:

Navn:
Rasmus Rasmussen

Adresse:
Doravej 1812
xxxborg

CPR nr:
CPR 123456- 7891

Trosamfund:
Jeg er dags dato ikke medlem af den danske folkekirke eller andet trossamfund.
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Balsamering:
Ved min død ønsker jeg at mit legeme balsameres (se praktiske oplysninger på side
9)

Obduktion:
Ved min død ønsker jeg ikke, at min krop udsættes for obduktion,
organtransplantation eller andre indgreb – udover en balsamering før begravelsen.
Såfremt gældende lov tilsiger en nødvendig obduktion efter min død, da forlanger jeg
at alle obducerede legemes dele fra min krop lægges sammen med min øvrige krop,
og at alle mine legemes dele balsameres og begraves samtidigt og samme sted.

Organ doner:
Jeg modsætter mig, at mine organer anvendes til transplantation og/eller
videnskabelige studier o.lign. efter min død. Jeg modsætter mig at der i det hele taget
fjernes organer og øvrige legemes dele fra mit legeme efter min død.
Efter min død skal mit hele mit legeme balsameres og begraves i en hvidmalet
fyrretræskiste af god kvalitet.
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Mine ønsker til begravelsesform:

Min påklædning:
Hvis muligt ønsker jeg at blive begravet i en ganske almindelig hvid lig-skjorte efter
Bedemandens gængse standard.

Kiste:
Jeg ønsker at blive begravet i en hvidmalet egeteræskiste af god kvalitet.
Jeg ønsker ikke at kisten udsmykkes med blomster, men læg gerne mine personlige
krystaller/sten oven på kisten i kappellet. Familie og vener må gerne tage af disse
krystaller/sten som minde inden kisten bæres ud. Resten må gerne begraves sammen
med kisten.

Gravsted:
Jeg ønsker at blive begravet i et ”Kistegravsted i græs” (Plænegravsted)

Eksempel på en ”Kistegravplads i græs” med liggende Mindeplade i granit 40 x 60
cm. (Vestre Kirkegård i xxxborg, 2013)
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Monument/Mindeplade ved gravstedet:
Jeg ønsker at mit ”Kistegravsted i græs” markeres med en liggende granitplade, 40 x
60 cm efter kirkegårdens regler på området.

På mindepladen/granitpladen skal der kun stå:

Rasmus Rasmussen

ingen årstal etc.

Fredningstid:
Jeg ønsker at fredningstiden for mit ”Kistegravsted i græs” er 40 år (fyrre år).

Kirkegård/Begravelsessted:
Jeg vil gerne begraves på den kommunale kirkegård Vestre Kirkegård her i xxxborg.

Ceremoni/højtidelighed:
Jeg ønsker at der afholdes en meget enkelt ceremoni/højtidelighed i kirkegårdens
kapel med deltagelse af dem der måtte have lyst til at deltage. Jeg ønsker ikke at der
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deltager en præst da jeg ikke er medlem af den danske folkekirke eller andet
trossamfund.
Jeg ønsker ikke blomster til min begravelse; giv hellere pengene til velgørende
organisationer som fx ”Red barnet” og/eller ”Læger uden grænser”
Jeg har ikke nogen særlige ønsker til at der skal synges eller spilles en særlig slags
musik – men jeg har heller ikke noget imod det 
Jeg ønsker at et familiemedlem eller en ven/veninde overvåger mit kistegravsted når
gravstedet bliver tildækket med jord for at sikre, at min kiste forbliver intakt under
tildækningen med jord.

Mindesammenkomst:
Er der stemning for en Mindesammenkomst efter begravelsen er det OK men helst
uden tobak, alkohol og kød.
Fortæl gerne sjove anekdoter fra mit begivenhedsrige liv 
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Mit testamente:
I 2012 oprettede jeg et Testamente der er noteret ved Retten i xxxborg.
Retten opbevarer en underskrevet genpart af Testamentet.
I Testamentet er advokat Gitte Holme, Teglgade 12, xxxborg indsat som Bobestyrer,
eller i dennes forfald, advokat Henning Knudsen, Teglgade 12, xxxborg , hvilket dog
ikke er til hinder for, at boet skiftes privat dersom betingelserne herfor er til stede.
I Testamentet beskrives især hvem jeg har indsat som mine økonomiske arvinger da
jeg ikke har børn dags dato.

Bemærkning til dette dokument ”Min sidste vilje”
Jeg håber at mine ønsker som angivet i dette dokument ”Min sidste vilje” så vidt
muligt efterleves og respekteres.

Kopi af dokumentet ”Min sidste vilje” findes i 2013 hos:
Pårørende: Bent og Lone Rasmussen
Stjernevej 5
xxxborg
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Praktiske informationer pr 2013:

Bedemand i xxxborg:
Jeg beder mine pårørende om at ringe til ovennævnte Bedemand i xxxborg således, at
hun kan sørge for min Balsamering jævnfør side 4 i dette dokument samt
Begravelsesformen jævnfør side 5 - 7 i dette dokument.
Regningen sendes til Bobestyren (se side 8)

Balsamering i xxborg:
I xxxborg udføres Balsamering på xxxborg Sygehus til en pris af 1800 kr. dags dato
Tlf. xx xx xx xx
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Monument/Mindeplade:
Mindepladen jævnfør side 6 i dette dokument kan bestilles hos:
xxx ny Stenhuggeri
Tlf. xx xx xx xx

Vestre Kirkegård i xxxborg:
Vestre Kirkegård kan kontaktes på:
Kirkegårdskontoret
Tlf. xx xx xx xx
Åbningstider: zzzzzzzzz

Dato:

Sted:

xxxborg

Underskrift:
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