
Þannig vil ég hafa útför mína 

Útfararathöfnin 

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: 

Kistutegund:   

hvít kista   

viðarkista 

 

Duftker: ____________________________________________________________  

 

 

Kistuskreyting: 

blóm, tegund og litir 

 

Íslenski fáninn 

 

Klæðnaður: 

Eigin fatnaður ______________________________________________________  

Líkklæði 

 

 

Líkmenn: _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

Sálmar og önnur tónlist: 

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 



Tónlistafólk: 

Organisti _________________________________________________ 

Einsöngur _________________________________________________ 

Kór ______________________________________________________ 

Önnur atriði sem skipta mig máli:  

 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

Útfararþjónusta: Útfararstofa kirkjugarðanna, ehf.  

www.utfor.is 

 

http://www.utfor.is/
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