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Erklæring om

Ønsker ved min begravelse

Navn:

___________________________________________

Denne erklæring kan udskrives og udfyldes med håndskrift.
Erklæringen opbevares sammen med testamente og andre private papirer
Giv kopi af erklæringen til pårørende og/eller andre, der skal arrangere begravelsen
Læs mere i informationsnotat på http://www.martinus.dk med titlen: Information om human
begravelse – inspireret af Martinus Kosmologi
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Undertegnede har følgende ønsker ved min død og begravelse:
Navn
Adresse
Tlf. nr.
CPR-nummer
Ved min død
rettes henvendelse til:

Navn, adresse, tlf.nr.:
Navn, adresse tlf.nr.:

1. Behandling af mit efterladte legeme
Jeg ønsker, at mit efterladte legeme behandles og begraves efter den fremgangsmåde, der på
det aktuelle tidspunkt anbefales af Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg
(tlf. 38346280) som værende i god overensstemmelse med de principper, den danske forfatter
Martinus har beskrevet for næstekærlig behandling af lig. Jeg har i det følgende angivet mine
særlige ønsker til begravelsen:

(Sæt X ved dine ønsker og tilføj dine egne supplerende oplysninger)
Jeg ønsker ikke ligbrænding
Jeg ønsker ikke obduktion eller sektion
Såfremt myndigheder i særlige undtagelsestilfælde kræver obduktion, ønsker jeg, at alle legemsdele bevares
og begraves samlet.

Jeg ønsker ikke, at mit legeme anvendes til lægevidenskabelige forsøg
Jeg ønsker ikke at blive anvendt som transplantationsdonor
Jeg ønsker, at mit legeme bliver balsameret ved anvendelse af formalin eller anden
bedre metode, som måtte blive anbefalet af Martinus Institut
Supplerende oplysninger:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Kistebegravelse
Jeg ønsker, at blive begravet i en:
Langtidsholdbar kiste, hvor alle vægge
og bund er massivt træ (vælg type nedenfor)

Almindelig fyrretræskiste

Massiv fyrretræskiste

Andet

Massiv egetræskiste

Jeg ønsker sikkerhed for, at kisten ikke
sammentrykkes ved jorddækning af graven

Supplerende oplysninger:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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3. Gravsted
Jeg ønsker at blive begravet
på denne kirkegård:

..........................................................................................

I et separat gravsted

I en kistefællesgrav med mindeplade
(plænegravsted m. gravpladsnummer)

Ønskes fredet i minimum 30 år

I en kistefællesgrav uden mindeplade,
(plænegravsted m. gravpladsnummer)

Følgende gravsted er reserveret
(evt. familiegravsted):

Mindepladen ønskes forsynet med
Martinus’ Stjernesymbol (symbol 41)

Jeg ønsker opsat en gravsten

Ønskes fredet i minimum 30 år

Gravstenen ønskes forsynet med
Martinus’ Stjernesymbol (symbol 41)
Jeg ønsker kun en beskeden mindeplade
Jeg ønsker gravstedet anlagt, så det
kræver mindst mulig vedligehold

Bemærk at en anonym fællesgrav (de
ukendtes grav) på de københavnske
kirkegårde kun er til urner. Forhør dig hos den
lokale kirkegård om mulighederne for en
anonym fællesgrav, hvis du ønsker dette.

Supplerende oplysninger:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Højtidelighed og sammenkomst
Jeg er ikke medlem af folkekirken eller
andet trossamfund og har disse ønsker:

Jeg er medlem af folkekirken eller

Jeg ønsker en borgerlig begravelseshøjtidelighed i et kapel eller andet egnet sted

er medlem af andet trossamfund
(hvilket?)
og har disse ønsker:

Hvis der er interesse for det, ser jeg
gerne, at der holdes en sammenkomst
efter begravelsen
Jeg ønsker ikke, at der holdes en
sammenkomst efter begravelsen
Jeg ønsker, at kisten begraves i stilhed,
og at der senere holdes en kombineret
mindehøjtidelighed og sammenkomst

Jeg ønsker en kirkelig begravelse under
medvirken af en præst (evt. hvilken
kirke)
Hvis der er interesse for det, ser jeg
gerne, at der holdes en sammenkomst
efter den kirkelige begravelse
Jeg ønsker ikke, at der holdes en
sammenkomst efter begravelsen

Jeg ønsker hele begravelsen i stilhed
– uden højtidelighed og sammenkomst
Supplerende oplysninger:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Ønsker til begravelseshøjtidelighed med kiste
Udsmykning:
Kisten dækkes med det officielle
Martinus-flag, symbol nr. 42 (kan lånes
hos Martinus Institut)

Musik:

Undgå afskårne blomster. Gerne
blomster i krukker eller potter.

Oplæsning:

Elektrisk lys. Undgå levende lys

Salmer:

Jeg overlader alle beslutninger vedr.
højtideligheden til mine nærmeste

Sange:

Supplerende oplysninger:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Jeg ønsker, at begravelsesudgifterne
holdes på et beskedent niveau

Oplysning om begravelseskonto eller
lignende:

Jeg har ikke tidligere skrevet erklæring
om mine begravelsesønsker

Denne erklæring erstatter tidligere
erklæringer vedr. mine begravelsesønsker

Min underskrift

Jeg underskriver denne erklæring sammen med to vitterlighedsvidner, som kender mine
begravelsesønsker. Jeg bemyndiger dem til at afklare evt. udestående spørgsmål om
begravelsen.

Sted og dato

Underskrift

Vitterlighedvidner
Undertegnede er begge bekendte med ____________________________________________’s
begravelsesønsker og underskriver denne erklæring sammen med hende/ham.
Navn:

Navn:

Stilling:

Stilling:

Adresse:

Adresse:

Telefonnr.:

Telefonnr.:

Underskrift:

Underskrift:

