Min sidste vilje

Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke

Min Sidste Vilje
Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er ved en
begravelse/bisættelse. Vi anbefaler at du udfylder den i samarbejde med din nærmeste familie.

Min Sidste Vilje er ikke et juridisk dokument, men det er vores klare erfaring, at pårørende føler sig hjulpet
og trøstet, idet de kan følge de sidste ønsker, der måtte være.

Denne ”Min sidste vilje” handler udelukkende om højtidelighed, begravelsesform, gravsted og kirkegård i
forbindelse med Vestre Kirkegård, Silkeborg.

Du kan kontakte en bedemand med hensyn til:


Valg af kiste



Valg af urne



Påklædning



Mindesammenkomst



Dødsannonce



Udsmykning af kisten

Da ønsker kan ændre sig med tiden, er de sidste par sider til evt. noter. Du må også gerne komme ud på
kirkegårdskontoret og få en ny, eller udskrive en ny fra www.skk.dk.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Silkeborg Kirkegårde og krematorium
Silkeborg kirke
Mariehøj Kirke

Navn: ____________________________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________________

CPR-nr: ___________________________________________________________________________

En højtidelighed kan have stor betydning for dine efterladte, da det af de fleste opleves som en god måde
at få sagt farvel på. En kirkelig højtidlighed er en gudstjeneste, hvor ritualet indebærer jordpåkastelse,
fadervor og velsignelse.

Er du medlem af folkekirken har du ret til, at der er en præst samt organist og kirkesanger tilstede. Den
kirkelige højtidelighed afholdes oftest i en kirke eller i kapellet på kirkegården. Præsten har ansvaret for
planlægningen af højtideligheden. Desuden er der mulighed for samtaler med præsten både før og efter
højtideligheden.

Som medlem af et andet trossamfund vil det være en præst eller anden derfra, som vil være behjælpelig
med tilrettelæggelse og gennemførelse af ceremoni/højtidelighed.

Såfremt du ikke er medlem af et trossamfund, kan det være vigtigt at tilkendegive ønsker til en evt.
ceremoni, så de efterladte kan være forberedte.

Begraves eller bisættes



Jeg ønsker at blive begravet



Jeg ønsker at blive kremeret/brændt.

Trosretning



Jeg er medlem af folkekirken



Jeg er medlem af:____________________________________________________trossamfund



Jeg er IKKE medlem af hverken folkekirken eller andet trossamfund.

Højtidlighed





Jeg ønsker, at der afholdes en højtidlighed i:



Silkeborg Kirke



Mariehøj Kirke



Kapellet på Silkeborg Vestre Kirkegård



Andet sted: ________________________________________________________.

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

Mine ønsker til højtidlighedens afholdelse:



Jeg ønsker at følgende præst medvirker

Navn: ___________________________________________________________



Jeg ønsker, at disse salmer bliver sunget:



Jeg ønsker medvirken af kor/solist:

Navn: ___________________________________________________________



Jeg ønsker, at dette musikstykke bliver spillet: (I kapellet er der CD-afspiller til rådighed)

Andre ønsker

Gravsted eller askespredning over havet



Jeg ønsker min kiste/urne nedsat på Vestre Kirkegård, Silkeborg



I et eksisterende gravsted: afd.:__________________ nr.:______________________



I et traditionelt gravsted



I et kombinationsgravsted, dvs. et gravsted delvis udlagt i græs, men med mulighed for at plante
blomster mm.



I et plænegravsted med mindeplade



I skovkirkegården



I kolumbarium eller urnemur



I anonym/ukendt fællesgrav



Anden gravstedstype – kontakt evt. Silkeborg Kirkegårde og lad os vejlede dig.



Jeg ønsker min kiste/urne nedsat på _________________________________ kirkegård.



Askespredning over åbent hav.

Jeg håber, at mine ønsker så vidt muligt respekteres og efterleves.

Hvis der opstår tvivl eller uenighed om mine ønsker, tager følgende person den endelige beslutning:

Dato:___________________________________________________________________________________

Underskrift:______________________________________________________________________________

Yderligere ønsker/oplysninger:
Personlig log-in til dine chatfora:
Du kan eventuelt skrive, hvor du gemmer dine personlige log-in til dine chatfora som Facebook og private
adgangskoder i øvrigt. Uden dit log-in kan dine pårørende ikke lukke dine chatfora eller få adgang til din
private PC.

Andet:

