
Försäkring

Jag har försäkringar som utbetalas vid min bortgång i följande försäkringsbolag eller fackförbund

 

Övriga anteckningar och önskemål

 

Denna handling är upprättad i två ex. varvid ett finns arkiverat hos begravningsbyrån.

Fullständigt namn Personnr

Adress

Underskrift

Namnteckning
den

VeINGe BeGrAVNINGSByrå
Ger dig personlig service och omtanke.
Sköter boupptäckning och arvskiften.

Joacim och Viktoria Frick
Tel. 0430-182 37 eller 0709-82 18 23

Mina
önskemål om
begravning

Testamente och boupptäckning

Jag har upprättat ett testamente, som förvaras

Jag önskar att min begravning skall ombesörjas av

Boupptäckningen skall ombesörjas av:



Mina önskemål om begravning

Gravsättning

Jordbegravning

Kista modell

Kremation

Urna modell

Gravsättning i grav nr:  Kv.  kyrkogård

Gravbrevet förvaras.

Gravsättning i ny gravplats på kyrkogård

Gravsättningen skall ske i minneslunden på kyrkogård

Begravningsceremoni

Svenska Kyrkans ordning

Annan ordning som tillämpas av

Borgerlig akt

Ingen akt

Begravningen skall äga rum i kapell/kyrka

Önskemål om officiant

Vid begravning skall förekomma

Ingångsmusik

Utgångsmusik

Psalmer

Solist

CD-musik

Musik

Musik under avsked

Psalmkort

Minnesstund med förtäring
Kaffe, sandwich, tårta
Lunch
Annan förtäring

Kistan skall dekoreras
med årstidens blommor
med

Urna Nedgrävning Utströende

Dödsannons

skall införas i

snarast möjligt, med inbjudan till begravning

snarast möjligt, att begravningen äger rum i stillhet

efter begravningen

följande personer skall dessutom underrättas om min bortgång

särskilda önskemål om text, symbol, gåvor, m.m. i annonsen

Gravsten

Finns och skall kompletteras med följande text

Ny gravsten, önskemål

 

Klädsel i kistan

Så här vill jag vara klädd i kistan

Jag vill ha följande med mig i kistan

Jag överlåter frågan till mina efterlevande

Ekonomi

Jag har deponerat medel för min begravning i

kontonr.

Jag har gravskötselkonto i

Bankfack
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