
                               PERSONOPPLYSNINGSSKJEMA

Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Gift;  ja/nei, dato, vielsessted
Foreldre (husk å bruk slektsnavnet ved fødsel)

Adresse:     nåværende postadresse
Eventuell E-post adresse

Basispersons ektemake \ samboer: 
Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse:     nåværende postadresse
Eventuell E-post adresse
Yrke

Foreldre til ektemake\ samboer:

Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Gift;  ja/nei, dato, vielsessted

Yrke

Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Yrke
Barn av basispersonen og omtalte ektemake/samboer
Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse,    postadresse
E-post adresse

Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse,    postadresse
E-post adresse

Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse,    postadresse
E-post adresse

Basisperson:   "etterkommer av Sophie Holberg Johnsen og Johan Jacob Andersen"

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

Evt  dødsdato og bopel ved død

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)
Evt  dødsdato og bopel ved død

Mor:   Fornavn

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

Evt  dødsdato og bopel ved død

Far:   Fornavn

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)
Evt  dødsdato og bopel ved død

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)



Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse,    postadresse
E-post adresse

Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse,    postadresse
E-post adresse

Fornavn
Mellomnavn  ( alle )
Slektsnavn  ( ved fødsel)

Adresse,    postadresse
E-post adresse

Særlige opplysninger om basispersonen
Yrke/yrker -  utdannelse - bosteder i tidsrangert rekkefølge, andre relevante opplysninger, eller tillegg til de gitte 

med inngifte, vil vi sette stor pris på det, men gi entydige opplysninger om hvor personen hører med i bildet.
 

 

                                                Bruk ekstra ark om nødvendig

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

Fødselsdato og  fødested (bopel ved fødsel)

opplysningene.  NB ! Basispersonens eventuelle andre ekteskap/samboerforhold med barn føres på eget 
skjema. Ønsker du å gi spennende opplysninger om andre personer tilhørende Benkestok, inngifte eller i familie


