Blankett för hednisk begravningsönskan
Detta är en hednisk begravningsönskan där du kan låta dina efterlevande få vet dina önskemål.
*Asterisk markerar obligatoriska uppgifter.

Personlig önskan
Min personliga önskan om gravfärd/begravningsblot och gille/minnesstund i Samfundet Forn Sed Sverige
Jag är medlem i Samfundet Forn Sed Sverige
Namn*
Adress*
Telefon*

Epost*

Livshändelser
Jag vill gärna ihågkommas för följande livshändelser (kan även skrivas på separat papper och bifogas)

Efterlevande
En kopia av denna min sista vilja skickar jag till Samfundet Forn Sed Sverige.
En kopia förvaras hos mina anhöriga eller i avsaknad av anhöriga hos en vän.
Vid mitt frånfälle önskar jag att efterlevande tar kontakt med Samfundet Forn Sed Sverige för planering
och utförande av begravning. Kontakt med Samfundet görs genom goderingen@samfundetfornsed.se

Begravningen
Jag önskar ha så ekologiskt hänsynsfull begravning som möjligt
Jag önskar bli kremerad. Om ja så önskar jag askan sprids på följande plats
Jag önskar begravning i
urna
kista
Jag önskar följande klädsel i kistan/kistan
(till exempel: “min blommiga sommarklänning” eller “min mörka kostym med slips” eller “mina vikingakläder”)

Föremål jag önskar ha med i kistan/urnan: (de bör vara organiskt nedbrytbara)

Jag önskar att någon av följande godar eller gydjor ansvarar för begravningsblotets genomförande och att
detta sker i samförstånd med mina anhöriga eller nära vänner

Inför begravningen och eventuellt blot
Jag önskar att kallelse till mitt begravningsblot och gille/minnesstund publiceras i Samfundets
medlemsblad Rune Hund, eller i andra lämpliga kanaler för Samfundets medlemmar
Jag önskar att kallelse offentliggörs på Samfundets hemsida
Jag önskar att min dödsruna publiceras i medlemstidningen Mimers Källa inför eller efter min begravning

Begravningsblot och gille
Jag önskar att det hålls begravningsblot vid min bortgång. Om ja på följande plats
Jag önskar att det hålls gille/minnesstund. Om ja, på följande plats
Jag önskar att följande sånger eller musik spelas på blotet

Andra önskemål för begravningsblot och gille

Jag önskar att dessa gudar, gudinnor och väsen bjuds in/åkallas under blotet
Jag önskar att dessa föremål/symboler ska läggas på kistan, urnan eller stallen (altaret)

Efter begravning och eventuellt blot
Jag önskar följande symbol på min gravsten (ex. Tors hammare, Valknut, solhjul, korpar, sejdstav,
runor)

Kontaktuppgifter huvudansvarig
Mina efterlevande som jag önskar skall vara huvudansvariga för att ordna min begravning
(Vid meningsskiljaktigheter är det denna person som bestämmer)
Namn
Adress
Telefon
Make/sambo

Epost
Barn

Släkting

Vän

Kontaktuppgift annan efterlevande
Namn
Adress
Telefon
Make/sambo

Epost
Barn

Släkting

Vän

Underskrift
Ort*

Datum*

Underskrift*
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