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Navn:___________________________ 
 
 
 

Min Sidste Vilje 
En vejledning til dine nærmeste 

 
En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, 
man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning er også et minde, som de efterladte skal 
leve med resten af livet. Begravelsesceremoniens udformning spiller en stor rolle i det videre 
perspektiv, ligesom også valg af gravsted og dets muligheder, så det kan fungere som et minde - 
og mødested for de efterladte. 
 
Tanken med "Min Sidste Vilje" er, at det skal være et redskab, som kan rådgive de pårørende, når 
dagen kommer, hvor de skal arrangere Din begravelse. 
 
Vi ved af erfaring, at det ofte er af stor betydning for familien at kende afdødes ønsker i følgende 
spørgsmål: begravelsesordning, arrangement, gravsted o.l., men også at det er vigtigt for dem at 
have mulighed for at sætte Dit personlige præg på det, som for dem kommer til at være den 
sidste afsked. 
 
Vort råd er derfor, at man udfylder "Min Sidste Vilje" sammen med sine slægtninge. 
 
Har du spørgsmål og tanker ud over denne information, er du meget velkommen til at kontakte 
os. Ring gerne i forvejen og bestil tid til rådgivning. 
 
Med de bedste hilsener 
 
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning 
Rie & Tonny Rabøl Jørgensen 
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! Jeg er medlem af Den Danske Folkekirke 

! Jeg er medlem af et andet trossamfund          

! Jeg ønsker en borgerlig begravelse 

! Jeg er ikke medlem af noget trossamfund  

! Jeg ønsker ingen højtidelighed 

! Jeg er medlem af Sygeforsikringen Danmark  

! Jeg er medlem af en Begravelsesopsparing           

! Jeg er medlem af en Fagforening           
 

Højtideligheden skal finde sted i: 

! Kapel     ! Ønske om præst        

! Kirke     ! Andet ønske       
 

Begravelsesform: 

! Jeg ønsker at blive jordbegravet  ! Jeg ønsker at blive brændt 

Højtideligheden kan holdes på mange måder. Måske vil du have et farvel med alle dine venner, 
måske ønsker du en stille stund kun med dine nærmeste. 
 

Mine ønsker til højtideligheden: 

               

               
               

               
 

Salmer og musik: 

Solo/korsang             

Salme nr.              
 

Sengetøj/eget tøj: 

! Jeg ønsker at komme i mit eget tøj og sengetøj. 

! Jeg ønsker hvidt tøj og sengetøj fra begravelsesforretningen. 
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Kiste:               
Jeg ønsker kisten pyntet med: 
 

Blomster:              

Anden form for dekoration i kirken. Lys, blomster i stole, på alter eller andet. 

               

               
 

Meddelelse om min død: 

Man kan annoncere i aviser, sende et brev, e-mail eller meddele pr. telefon. 
Annoncen kan indrykkes i egnens aviser, eller i den avis i det område hvor man er født eller har 
boet i en længere periode af sit liv. 
Man kan også vælge at annoncere på Internettet. 
I annoncen kan der for oven være et kors eller et andet symbol, og der kan indrykkes et vers eller 
en tekst, man selv har formuleret. 
Du kan også lade dine pårørende bestemme annoncen. 
 

Annonce skal indrykkes i:            

               
 

Øvrige ønsker:             

               

               

               
 

Mindesammenkomst: 

Jeg vil gerne at mindesammenkomsten bliver holdt i/på:       

               

               

               
 

! Jeg ønsker ingen mindesammenkomst. 

! Jeg overlader til mine efterladte at beslutte, om der skal være mindesammenkomst (kaffebord)
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Gravsted: 

Et gravsted giver altid plads til en sten eller et mindesmærke, medens fællesplænen er anonym. 
 

Jordbegravelse: 

Ved jordbegravelse kan man bruge et eksisterende gravsted eller et nyt gravsted, som kan 
erhverves for 20 - 40 år. Forskellen på fredningsperioden skyldes jordens beskaffenhed. 

Kirkegård:              

! Gravsted haves:   Afd.    rk.   nr.    

! Nyt gravsted 
 

Kremering: 

Efter kremering (brænding) kan urnen nedsættes i et eksisterende gravsted eller i et nyt gravsted, 
som skal fredes i mindst 10 år. Enkelte steder er fredningsperioden helt op til 20 år. 
Urnenedsættelsen kan også ske i anonym plæne, eller asken kan spredes over havet/vandet. 

Kirkegård:              

! Eksisterende gravsted  Afd.    rk.   nr.    

! Nyt urnegravsted Afd.    rk.   nr.    

! Urnen skal nedsættes i plæne m/plade. 

! Urnen skal nedsættes i anonym fællesplæne. 

! Asken skal spredes over åbent hav.  Sted.:         

! Jeg overlader til mine efterladte at beslutte, hvor gravstedet skal være. 
 

Gravsten: 

Jeg ønsker følgende tekst på min gravsten:         
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Organdonation 
I Danmark må man kun bruge organer til transplantation, hvis man selv eller ens nærmeste har 
givet tilladelse hertil. Alle over 18 år kan selv bestemme, om de vil tillade transplantation af deres 
organer i tilfælde af hjernedød. Har du ikke taget stilling, eller undladt at meddele den skriftligt 
eller mundtligt, skal dine pårørende i givet fald sige ja eller nej. 
 
Du kan give din holdning til kende på to måder: 
• Fortæl holdningen til dine pårørende her i "Min Sidste Vilje". 
• Tilmeld dig Sundhedsstyrelsens Donorregister. 
Beslutningen kan altid ændres, hvis du senere skifter mening. 
 
Ligegyldigt hvordan du har valgt at give din holdning til kende, hvad enten svaret er ja eller nej, 
er det vigtigt at tage stilling af hensyn til dine nærmeste. Hvis du er taget stilling på forhånd, skal 
de ikke gøre det på et tidspunkt, hvor de er i dyb sorg. 
 
Min indstilling til at donere mine organer er: 

               

               

               

               

               

               

               

 

Klinisk obduktion 
Bestemmelserne for såkaldt klinisk obduktion stemmer hovedsageligt sammen med 
bestemmelserne for organdonation. 

 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. 

ved Anatomisk Institut i  Odense  Aarhus  København 

Journalnr.: _____________ 
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Det jeg har ønsket i "Min Sidste Vilje" 

håber jeg, mine pårørende vil respektere 
 

Navn.:         CPR.NR:     

Adresse.:              

Postnr./By.:              

Fødesogn.:      Kommune.:       

Vielsesdato.:      Sted.:        

 

Ved min død bedes henvendelse rettet til: 

Navn.:               

Adresse.:        telefonnummer.:     

Navn.:               

Adresse.:        telefonnummer.:     

 

 

Eller til: Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning 
 Adresse og telefonnummer findes på bagsiden 
 
 
Dato.:                 
 
 
 
Jeg har talt med (bedemandens navn):         
 
 
Fortæl dine pårørende hvor "Min Sidste Vilje" opbevares. Informer dem om, hvad de skal gøre. 
Opdater "Min Sidste Vilje" med jævne mellemrum så navne og numre er korrekte. 
 
 
Ønsker De, at få dette dokumentet ” Min Sidste Vilje ” registreret, skal den indsendes til os. 
De vil snarest efter, at vi har modtaget denne, få tilbagesendt originalen. 

Underskrift.:
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Juridiske dokumenter  

som er vigtige ved min død 
 

Dåbsattest findes hos/i            

Vielsesattest findes hos/i            

Ægtepagt findes hos/i            

Separationsbevilling findes hos/i           

Testamente findes hos/i            

Gravstedsbrev findes hos/i           

Forsikringspolicer findes hos/i           

Andre værdipapirer findes hos/i           

 

Evt. andre vigtige oplysninger 
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Rabøl Jørgensens Begravelsesforretninger 
 

 

 

 

 

 Svend Hedegaard Rie Rabøl Jørgensen Tonny Rabøl Jørgensen 
 Bedemand Bedemand Konsulent 
 

 

 

 

 

 Peter Brodersen Jens Günther Hansen         René Nielsen 
 Assistent Assistent Bedemand 
 

Vi er Deres fagligt uddannede og eksaminerede bedemand. 
Deres sikkerhed for kvalificeret hjælp og vejledning ved dødsfald, begravelse og ligbrænding. 

 
ØKONOMISK, SMUKT OG STILFULDT. 

Begravelse overalt i Danmark – og i udlandet. 
Rustvognstransport til og fra Danmark. 

 
Rabøl Jørgensens Begravelsesforretning 6200 Aabenraa 7462 2012 
Aabenraa Bedemands- & Ligbrændings Forretning 6200 Aabenraa 7462 1325 
Lundtoft Begravelsesforretning 6200 Aabenraa 7462 2012 
Gråsten Bedemandsforretning 6300 Gråsten 7012 2012 
Rødekro Begravelsesforretning 6230 Rødekro 7466 2252 
Gram Begravelsesforretning 6510 Gram 7482 0086 
Bov / Padborg Begravelsesforretning 6330 Padborg 7467 3515 
Tønder / Højer Begravelsesforretning, Gl. Soldaterhjem 6270 Tønder 7472 4142 
Bredebro Begravelsesforretning 6261 Bredebro 7471 1544 
Løgumkloster Begravelsesforretning 6240 Løgumkloster 7474 5757 

 
 

Hovedkontor & postadresse samtlige afdelinger: 
Løgumklostervej 14, 6200 Aabenraa – fax: 74 63 09 06 

 
Døgnservice alle ugens dage 
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