Eksempler på vers, dikt og minneord brukt i annonser og på sløyfer

Mest brukte
1

Hvil i fred

Om livet
11

Vi minnes deg i all vår tid,
du var kjærlig, god og blid.

2

Takk for alt.

12

Døden kom stille,
kom som en venn.
Tok deg i hånden
og førte deg hjem.

3

Takk for alt du var for oss.

13

Inn i den store, stille fred,
ta vår takk og hilsen med.

14

Kjærlig, snill, god og blid,
det har vi alltid sett deg vi.
Du gikk fra oss så altfor fort,
det var så mye vi ikke fikk gjort.

4

Høyt elsket - dypt savnet.

5

Alltid kjærlig, god og snill,
deg vi aldri glemme vil.

15

Å møtes og skilles
er livets gang,
å skilles og møtes
er håpets sang.

6

Takk for alle gode minner

16

Takk for kjærlighet,
trygghet og lykke.

7

Takk for alle gode minner,
som sol de gjennom
sorgen skinner.
17

8

Takk for smil
og gode minner.
Som sol de gjennom
sorgen skinner.

Så lukker vi deg
i våre hjerter inn,
og gjemmer deg
innerst inne.
Der skal du fredfullt bo
i våre sinn,
som et kjært og
dyrebart minne.

9

Takk for kjærlighet,
trygghet og lykke.
18

10

Et hjerte av godhet
har sluttet å slå.
Vi unner deg hvilen,
men savner deg så.

To snille øyne er lukket,
et eiegodt hjerte
har sluttet å slå.
Din omsorg og godhet
var til for oss alle.
Takk for all kjærlighet
du lot oss få.
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Takknemlighet
19

Fra ditt liv så lett vi finner,
gode, rike, vakre minner.
Fred med ditt minne.

20

Med takk vi deg i vårt hjerte
gjemmer,
din hjertegodhet vi aldri
glemmer.

21

Takk for hver gledestund på jord,
det trøster når sorgen er stor.

22

Snille mor/far,
mitt/vårt hjerte er så fylt
av takk til deg.
Jeg/vi som aldri kunne fatte,
hva det var å miste deg.
Gud han gir så mange gaver
om og om igjen,
men han gir kun en mor/far,
aldri får jeg/vi mor/far igjen.

23

Du var så vond å miste,
du var så god å ha.
Men alle gode minner,
kan ingen fra oss ta.

24

Takk for alt vi sammen fikk.
Takk for gleden du har gitt.
Vi minnes deg
og ditt glade sinn.
Du trøstet oss
helt til du i døden gikk inn.

25

Vi unner deg hvilen,
men savner deg så.
Takk for all kjærlighet
du lot oss få.

År og alderdom
26

Et strevsomt liv har ebbet ut,
en flittig hånd har dovnet.
Din arbeidsdag har nå tatt slutt,
ditt gode hjerte sovnet.

27

Du startet dagen så glad i sinn.
Før kvelden var omme,
du sovnet så stille.

28

Så kom dagen og siste timen.
Og livets vei ved ende var.
Takk for år og alle stunder.
Takk for alt du for oss var.

29

Stilt suser vinden
om hjemmet du elsket.
Takk, nikker blomstene
du vernet så tro.
Farvel, kviter fuglene
Du var så glad i.
Mildt hviser vinden:
Sov i ro.

30

Inn i den store,
stille fred,
ta vår takk
og hilsen med.

31

Mor/far har rakt ut hånden,
mor/far har grepet den.
På den andre stranden
møtes de igjen.

32

Det led mot aften,
din sol gikk ned.
Din smerte stilnet,
og du fikk fred.
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33

Takk for alle gode minner.
Takk for alt du for meg var.
Takk, når vi nå avskjed tar.

37

I sorg ved din båre vi sammen står,
og takker for alt gjennom mange år.
Dypt i hjertet vi minnene gjemmer,
og deg min kjære, vi aldri glemmer.

34

Vi vil savne deg.

38

Takk for alle gode år

35

To snille hender,
et stille smil.
Et lunt sinn
har fått sin hvil.

39

Så lite vi vet når dagen rinner,
om neste dag mer solen skinner.
Det ble den siste, og du fikk kveld.
Vi fikk ei tid til å ta farvel.

36

Du vil alltid
være i våre hjerter

40

Takk for din kjærelige
omsorg for oss alle.

Sykdom, lidelse

Kristen tro

41

Du sovnet så stille
da reisen var slutt.
Fra alt som deg plaget
nå hviler du ut.

42

Lang ble din sykdom,
tålmodig du led.
Nå har du utstridt,
hvil i fred.

49

43

Hard var din skjebne
tålmodig du led.
Nå har du utstridt,
hvil i fred.

50

44

Du led,
du stred,
du seier vant.

51

Nå har du kjempet ut,
og hviler hjemme hos din Gud.

45

Stille du vandret,
stil du led.
Hvil nå i fred.

52

Borte fra legemet,
hjemme hos herren.

46

Mot sykdom og smerte
du kjempet og led.
Vi savner deg sårt,
men unner deg fred.

53

Å møtes og skilles
er livets gang.
Å skilles og møtes
er håpets sang.

47

I vårt hjerte, i vårt sinn,
er du alltid lukket inn.
Tålmodig du led, hvil nå i fred.

48

54

Takk for alle gode minner,
trøst i håp til Gud vi finner.
De alltid
så hjelpsomme hender
er foldet til evig ro.
Stille forlot du verden,
trygg i din barnetro.
Stille du vandret,
tålmodig du led.
Nå er du hjemme,
hos Jesus i fred.

Nå er du fri
fra all nød og smerte,
og hviler trygt
ved Jesus' hjerte.
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Barn/unge

Sløyfetekster

55

En liten engel til oss kom,
smilte bredt og vendte om.

56

En liten engel til oss kom,
hilste blott og vendte om.

57

Solen skinte en liten stund,
alt var lek i livets lund.
Kjær du for oss alle var,
nå i himmelen vi deg har.

58

To blå øyne vi nylig så,i dem vårt
hjem og verden lå.Det
flammende smilet og barnets
fred,vi glemmer dem aldri i
evighet.

59

Du gikk i fra oss
så altfor fort.
Det var så mye
du skulle ha gjort.

Alltid i våre hjerter
Du glemmes ei
Elsket og savnet
En kjærlig hilsen
En siste hilsen
Fred med ditt minne
Fred over ditt minne
Hvil i fred
I evig takknemlighet
På gjensyn
Takk
Takk for alle gode minner
Takk for alt
Takk for alt du var for oss

