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Det sidste farvel

- en naturlig del af livet

Hvorfor tage stilling?
Det er altid svært at skulle tage afsked med en elsket slægtning eller pårørende, og i den forbindelse er der mange ting, man skal tage stilling til, såvel
praktiske som administrative.
Er det første gang man skal arrangere en begravelse/ bisættelse, og afdøde ikke
har tilkendegivet, hvordan han/hun ønsker det skal foregå, oplever vi ofte, at de
efterladte er usikre på, om det nu også er den rigtige beslutning, de træffer for
afdøde. I flere familier kan der ligefrem opstå uenighed, når der skal vælges
mellem begravelse/bisættelse, om afdøde skal have eget tøj på, om der skal
annonce i avisen eller om der skal være sammenkomst efter højtideligheden.
For at Deres pårørende ikke skal blive sat i samme situation, har De mulighed
for, her i pjecen at give udtryk for Deres ønsker i forbindelse med Deres egen
begravelse/bisættelse.
Vi ved, det kan være svært at tage stilling til, og derfor tilbyder vi gerne vores
hjælp med udfyldelsen, hvilket naturligvis er gratis.
De skal blot ringe på tlf. 66 12 03 66 ell. 65 96 46 86 for aftale.
Vi svarer hele døgnet, også søn- og helligdage.
Vi sørger naturligvis altid for at kontakte offentlige kontorer, fagforeninger og
forsikringer, samt for at Deres efterladte får udbetalt begravelseshjælpen fra
det offentlige. Skulle familien ønske det, er vi også gerne behjælpelige med at
arrangere sammenkomst efter højtideligheden.
De kan også, sammen med deres familie/pårørende, udfylde pjecen i ro og mag
derhjemme. Skulle der så opstå tvivlsspørgsmål, er De altid velkommen til at
ringe.

Hjælp deres familie med at hjælpe dem.
Mit sidste ønske

Præsentation
Når man spørger folk om, hvordan en bedemand ser ud, svarer de fleste: En
sortklædt, ældre, slank, gråhåret herre med briller og stenansigt. Det er dog
ikke altid sandt. Vi er et ganske almindeligt ægtepar, bosiddende i det naturskønne Langesø, ca. 15 km fra Odense, og begge med erfaring som bedemand
via ansættelsesforhold.
Den 3. oktober 2000 åbnede vi vores egen forretning, idet der var ting, vi gerne
ville ændre/tilføje i forhold til den type begravelsesforretning, man ellers
kender. Det være sig omkring bedemandens påklædning i det daglige, kontorindretning, valgmulighed i forbindelse med rustvogn samt udvalg i kister og
urner, hvor vi forsøger at have så stort og bredt et udvalg som muligt.
Det er mærkbart, at der stadig eksisterer en form for afstandtagen til
bedemanden, hvilket er en skam, da det, vi tilbyder, er en hjælp til familier i en
stund, hvor der er behov for støtte og seriøs vejledning til at finde svar på de
mange spørgsmål, der altid opstår i forbindelse med et dødsfald.
I modsætning til mange andre bedemænd, har vi derfor valgt kun at bære
mørkt tøj, når vi henter afdøde, samt ved højtideligheden. Et valg vi har truffet,
netop for at mindske den afstand og tilbageholdenhed, vi fornemmer, der ofte
er ved det første møde med den mørkklædte bedemand.
Vores forretning afspejler den samme stil. I stedet for at sidde bag et skrivebord, er vores forretning i Odense indrettet som dagligstue med et sofaarrangement, hvor vi sidder sammen med afdødes pårørende. I vores
forretning i Langesø har vi valgt at åbne døren til vores hjem. Med levende lys
samt kaffe/the på kanden, forsøger vi at skabe så afslappende omgivelser, at
afdødes pårørende får spurgt om alt, hvad de måtte have på hjerte af spørgsmål
og ønsker.
I forbindelse med rustvognskørsel er der flere, som har spurgt os, om det er
muligt at foretage den sidste rejse med hestetrukket rustvogn, som man gjorde
i “gamle dage”. Bevæggrundene for dette ønske har været mange. Nogle, fordi
det er en smuk gammel tradition, andre fordi afdøde var "hestemand/pige", og
andre igen fordi afdøde blev kørt i hestekaret til sit bryllup. Endelig kan det
også være fordi de pårørende ønsker at give afdøde en speciel og unik afsked.
På baggrund af de mange forespørgsler,
er vi derfor glade for også at kunne
tilbyde hestetrukket
rustvogn, hvis
Venlig hilsen
netop De skulle
Mette
have det ønske.

og Jan Lundgreen
Mit sidste ønske

Til mine kære

Begravelse
Jeg ønsker ved min død at blive BEGRAVET

Jeg har på de følgende sider givet udtryk for
hvordan jeg ønsker min begravelse/bisættelse skal foregå,
og det er Mit Sidste Ønske, at dette bliver efterkommet.

kirkegård

på

i ukendt gravsted

i plænegravsted med plænesten
i kistegravsted
Gravsted haves på
nr.
afd.

kirkegård,

Jeg ønsker min kiste skal være hvid

Jeg ønsker min kiste i flg. farve:

Underskrift

(Alle farver er mulige)

Jeg ønsker min kiste skal være naturtræ
fyr
birk
eg
kirsebær

Jeg ønsker at være iklædt mit eget tøj:

Jeg ønsker at medbringe flg. i kisten:

(F.eks. smykker, vielsesring, billede)

Henvendelse omkring min død bedes rettet til:

BEGRAVELSESFORRETNINGEN FYEN
I forbindelse med den kirkelige højtidelighed har jeg flg. ønsker:
Jeg ønsker der IKKE kommer dødsannonce i avisen

v/Mette & Jan Lundgreen
Skibhusvej 76 • 5000 Odense C
Tlf. 66 12 03 66 • Fax 66 12 03 36

Jeg ønsker der holdes sammenkomst efter højtideligheden på evt.

Blomsterne på kisten skal være i flg. farve(r):

og bestå af flg. blomster:
Jeg ønsker at der ved den kirkelige højtidelighed afsynges flg. salmer:

LANGESØ BEGRAVELSESFORRETNING
v/Mette & Jan Lundgreen
Blæsbjergvej 4, Langesø • 5462 Morud
Tlf. 65 96 46 86 • Fax 66 12 03 36
www.begravelsesforretningenfyen.dk
E-mail: begravforr.fyen@firma.tele.dk

Mit sidste ønske

Mit sidste ønske

Mit Sidste Ønske
Fulde navn:

Bisættelse
Jeg ønsker ved min død at blive BISAT/BRÆNDT.
Min urne nedsættes på
kirkegård

Adresse:

Postnr./By:
CPR-nr:
Fødesogn:
Ægtefælle/Registreret partners fulde navn:

i ukendt gravsted
i plænegravsted med plænesten
i urnegravsted
Gravsted haves på

CPR-nr:

Fødesogn:
Vielsessted:

Vielsesdag og år
Ægtefælle/Registreret partners død den:

Jeg er medlem af Den Danske Folkekirke
Jeg er ikke medlem af Den Danske Folkekirke
Jeg ønsker ikke afholdelse af nogen former for højtidelighed/afsked

afd.

Kirkegård

nr.

Jeg ønsker min aske spredt (OBS: spørg bedemanden)
Jeg ønsker min kiste skal være hvid
Jeg ønsker min kiste i flg. farve: (Alle farver er mulige)
Jeg ønsker min kiste skal være naturtræ
fyr

birk

eg

kirsebær

Jeg ønsker at være iklædt mit eget tøj:
Jeg ønsker at medbringe flg. i kisten: (F.eks. smykker, vielsesring, billede)

Jeg har løst sognebånd til flg. præst/kirke ..........................................

Jeg er medlem af et trossamfund uden for Folkekirken

I forbindelse med den kirkelige højtidelighed har jeg flg. ønsker:

Trossamfundets navn:
Jeg er medlem af Fagforeningen:

Ægtefælles/Registreret partners Fagforening:
Jeg er medlem af sygeforsikringen “danmark”

Jeg er medlem af flg. Begravelses-/Hjælpekasse:
Jeg ønsker ved min død, at der gives tilladelse til obduktion

Jeg har testamenteret mit legeme til Anatomisk Institut
Journalnr.:

Jeg ønsker der IKKE kommer dødsannonce i avisen
Jeg ønsker der holdes sammenkomst efter højtideligheden
evt. på
Blomsterne på kisten skal være i flg. farve(r):
og bestå af flg. blomster:
Jeg ønsker at der ved den kirkelige højtidelighed afsynges flg. salmer:

Jeg ønsker hestetrukket rustvogn

Mit sidste ønske

Mit sidste ønske

Genpart

Begravelse
Jeg ønsker ved min død at blive BEGRAVET
kirkegård

på

i ukendt gravsted

i plænegravsted med plænesten
i kistegravsted
Gravsted haves på
nr.
afd.

kirkegård,

Bedes venligst returneret i udfyldt stand til:

Jeg ønsker min kiste skal være hvid

Jeg ønsker min kiste i flg. farve:

(Alle farver er mulige)

Jeg ønsker min kiste skal være naturtræ
fyr
birk
eg
kirsebær

Jeg ønsker at være iklædt mit eget tøj:

Jeg ønsker at medbringe flg. i kisten:

BEGRAVELSESFORRETNINGEN FYEN
v/Mette & Jan Lundgreen
Skibhusvej 76 • 5000 Odense C
Tlf. 66 12 03 66 • Fax 66 12 03 36

(F.eks. smykker, vielsesring, billede)

I forbindelse med den kirkelige højtidelighed har jeg flg. ønsker:
Jeg ønsker der IKKE kommer dødsannonce i avisen
Jeg ønsker der holdes sammenkomst efter højtideligheden på evt.

Blomsterne på kisten skal være i flg. farve(r):

LANGESØ BEGRAVELSESFORRETNING
v/Mette & Jan Lundgreen
Blæsbjergvej 4, Langesø • 5462 Morud
Tlf. 65 96 46 86 • Fax 66 12 03 36
www.begravelsesforretningenfyen.dk
E-mail: begravforr.fyen@firma.tele.dk

og bestå af flg. blomster:
Jeg ønsker at der ved den kirkelige højtidelighed afsynges flg. salmer:

Mit sidste ønske

Mit sidste ønske

Mit Sidste Ønske
Fulde navn:

Bisættelse
Jeg ønsker ved min død at blive BISAT/BRÆNDT.
Min urne nedsættes på
kirkegård

Adresse:

Postnr./By:
CPR-nr:
Fødesogn:
Ægtefælle/Registreret partners fulde navn:

i ukendt gravsted
i plænegravsted med plænesten
i urnegravsted
Gravsted haves på

CPR-nr:

Fødesogn:
Vielsessted:

Vielsesdag og år
Ægtefælle/Registreret partners død den:

Jeg er medlem af Den Danske Folkekirke
Jeg er ikke medlem af Den Danske Folkekirke
Jeg ønsker ikke afholdelse af nogen former for højtidelighed/afsked

afd.

Kirkegård

nr.

Jeg ønsker min aske spredt (OBS: spørg bedemanden)
Jeg ønsker min kiste skal være hvid
Jeg ønsker min kiste i flg. farve: (Alle farver er mulige)
Jeg ønsker min kiste skal være naturtræ
fyr

birk

eg

kirsebær

Jeg ønsker at være iklædt mit eget tøj:
Jeg ønsker at medbringe flg. i kisten: (F.eks. smykker, vielsesring, billede)

Jeg har løst sognebånd til flg. præst/kirke ..........................................

Jeg er medlem af et trossamfund uden for Folkekirken

I forbindelse med den kirkelige højtidelighed har jeg flg. ønsker:

Trossamfundets navn:
Jeg er medlem af Fagforeningen:

Ægtefælles/Registreret partners Fagforening:
Jeg er medlem af sygeforsikringen “danmark”

Jeg er medlem af flg. Begravelses-/Hjælpekasse:
Jeg ønsker ved min død, at der gives tilladelse til obduktion

Jeg har testamenteret mit legeme til Anatomisk Institut
Journalnr.:

Jeg ønsker der IKKE kommer dødsannonce i avisen
Jeg ønsker der holdes sammenkomst efter højtideligheden
evt. på
Blomsterne på kisten skal være i flg. farve(r):
og bestå af flg. blomster:
Jeg ønsker at der ved den kirkelige højtidelighed afsynges flg. salmer:

Jeg ønsker hestetrukket rustvogn

Mit sidste ønske

Mit sidste ønske

