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Alt du skal vide - ønsker til mine efterladte Helle Thorsted Hent PDF Alt du skal vide” er en personlig
håndbog, hvor du kan skrive de ønsker du har efter din død til fx ritualer, kistevalg, gravplads, dødsannonce,
digital arv eller mindesammenkomst. Bogen er tænkt som en kærlig hjælp til efterladte og hjælp til at de kan
komme lettest gennem de praktiske forhold i en sorgfuld tid. En bog alle bør udfylde. Udfyld bogen og læg
den sammen med dine andre personlige og vigtige papirer, så den er let at finde. Bogen er også velegnet til at
snakke med dine kære om tiden efter, at du er taget i forvejen. Bogen indeholder såvel en personlig del, som
ejeren skal udfylde, samt en del med praktiske oplysninger om fx begravelse, gravsten, testamente, digital arv

og meget andet.
”Alt du skal vide” er skrevet af Helle Thorsted, som har mange års erfaring som sygeplejerske på hospice. I
bogen har Helle Thorsted samlet alle de oplysninger, som hendes mangeårige erfaringer har vist hende, at

mange pårørende efterfølgende savner og søger.
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