
 

 

HINSTA ÓSK 

Ástvinir þínir vilja fara að óskum þínum þegar komið er að því að skipuleggja útför þína. Viljayfirlýsing 

hins látna léttir þínum nánustu undirbúning útfararinnar. Vilji þinn eyðir óvissu þeirra og kallar fram 

þakklæti í þinn garð. Þakklæti léttir sorg þeirra á erfiðum tíma. 

Við hvetjum þig að hugsa vel hvað skiptir þig mestu máli varðandi útför þína og jafnframt að tala um 

það við þína nánustu. Það kann að vera að þú og þau hafi ólíkar skoðanir, væntingar og þarfir. En þín 

viljayfirlýsing verður þeim mikilvægt leiðarljós.  

Eftirfarandi upptalning varðar helstu þætti útfararundirbúnings. Ef einn eða nokkrir þætti skipta þig 

mestu máli merkir þú við þá liði. Því er e.t.v. ekki þörf á að merkja við allt, heldur aðeins það sem er þér 

mikilvægast.  

 

Þannig vil ég hafa útför mína: 

Athöfnin: 

Ég er í þjóðkirkjunni og vil að útför mín fari fram í _____________________ 

 

Ég er í fríkirkju og vil að útför mín fari fram í _________________________ 

 

Ég óska eftir að sr. _________________________, annist útför mína 

 

Ég óska eftir borgaralegri útför _____________________ 

 

Ég óska eftir því að minningarstund verði haldin  í _____________________ 

 

Nánar um framkvæmdina 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ég læt fjölskyldu mína um að ákveða þessa þætti  

  

 

 

 

 

 

 



 

Jarðarför eða bálför? 

 

Ég vil að líkamsleifar mínar verði jarðsettar í __________________________ kirkjugarði 

 

Ég vil að líkamsleifar mínar verði brenndar og jarðsettar í ________________________ 

 

Ég læt fjölskyldu mína um að ákveða þessa þætti     

 

Aðrir þættir sem skipta mig máli: 

 

Hvít kista 

 

Viðarkista 

 

Duftker 

 

Kistuskreyting: 

 

Blóm, tegund og litir  ___________________________________ 

 

Íslenski fáninn  

 

Klæðnaður: 

 

Eigin fatnaður   _________________________________________ 

 

Líkklæði  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Líkmenn: _________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

Sálmar og önnur tónlist: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Tónlistarfólk: 

Organisti _________________________________________________ 

Einsöngur _________________________________________________ 

Kór ______________________________________________________ 

 

 

Önnur atriði sem skipta mig máli:  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

  



 

 

Nafn:  _____________________________________________________ 

 

Kt.:  __________________________ 

 

Símanúmer: __________________________ 

 

Netfang: _____________________________ 

 

Með undirritun minni staðfesti ég að ofangreint eru mínar óskir varðandi útför mína. Ég óska jafnframt 

eftir því að Útfararstofa kirkjugarðanna sjái um útförina og kynni vilja minn fyrir nánustu 

aðstandendum. 

 

 

Dagsetning: ___________________________ 

 

Undirritun: _________________________________________ 

 

Athugið að kvitta með upphafsstöfum á allar síður skjalsins. 

 

Móttekið af starfsmanni Útfararstofu Kirkjugarðanna dags ________________: 

 

______________________________________________________ 

Starfsmaður 

 

 


