
Rosenhällsgatan 3, 633 58 Eskilstuna 016-134110 

info@westlingsbegravning.se, westlingsbegravningsbyra.se 

 

 

 

 

 för allt vänligt deltagande 

 vid vår kära 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för alla vackra 

blommor och för all övrig 

hedersbevisning tackar vi 

varmt och innerligt 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

med familj 

 Exempel på tackannonser 

kan man se på sidan 7 

På sidorna 5-6 finns flera 

exempel på dödsannonser  

 
 

1. Symbol, se sidan 1 

 

 

2. Inledning, se sidan 1 

 

 

3. Födelse- och dödsda-

tum, se sidan 2 

 

 

4.Information om de sör-

jande,  se sidan 3 

  

 

5. Dikt, se sidan 3 

 

 

6.Information till begrav-

ningsgästerna, se sidan 4 

Westlings Begravningsbyrå AB kan göra döds- och tackannonser i alla  

större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni 

får ett korrektur direkt. Ni kan där se hur annonsen kommer att se ut 

och vad den kommer att kosta.  

På sista sidan finns en tom mall till 

hjälp när man skriver dödsannonsen 

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 

 

Majken 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

Släkt och vänner 

 

Ibland liksom hejdar sig  

tiden ett slag och någonting 

alldeles oväntat sker. 

Världen förändrar sig  

varje dag 

Men ibland blir den aldrig 

densamma mer. 

 

Begravningen äger rum tisdag  

10 april kl 11:00 i Stillhetens 

kapell. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

till Westlings Begravningsbyrå 

016-13 41 10, senast 3 april. 

Tänk gärna på Cancerfonden 

tel. 020-59 59 59 

Guide till att skriva en dödsannons 



1. Symbol 

Ofta väljer man en symbol som förknippas med personen. På vårt kontor har vi en 

pärm med flera hundra symboler att välja mellan. I många tidningar kan man få 

symbolen i färg. Det går även att göra en symbol från en egen bild, kostnad för 

framställning av original tillkommer då.  Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

2. Inledning 

Det finns flera sätt att inleda annonsen. Enklaste sättet är att utelämna inlednings-

frasen och bara ha den avlidnes namn. Många väljer dock att skriva en kortare el-

ler längre mening före den avlidnes namn. Vad man bör tänka på här är att har 

man tillexempel skrivit Far, Farfar, Svärfar och Farbror så måste alla dessa sedan 

finnas med när man anger vilka de sörjande är (se punkt fyra: Information om de 

sörjande). Efter den inledande frasen anger man den avlidnes namn. Man kan om 

man vill även ta med smeknamn till exempel Sven ”Svempa” Svensson 

Förslag på inledningsfraser: 

 Min bror 

 Min käre  

 Min livskamrat 

 Min vän 

 Min älskade  

 Min älskade Dotter. Mitt allt 

 Min älskade maka, Vår kära mamma 

 Min älskade Make, mitt allt, vår älska-

de Pappa och Morfar har lämnat oss 

 Mitt allt och stöd i livet 

 Vår godhjärtade 

 Vår kära Maka, Mamma, Mormor, Syster  

 och Väninna 

 Vår kära Mamma, Svärmor och Farmor 

 Vår käre Bror, Svåger och Morbror 

 Vår käre far, Morfar och Gammelmorfar 

 Vår tappra 

 Vår trofasta 

 Vår underbara 

 Vår älskade Fosterfar 

 Vår älskade Mamma och Mormor 

Plats för egna anteckningar:  

Plats för egna anteckningar:  
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Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 

3. Födelse– och dödsdatum 

Här finns möjlighet att ange födelseort och dödsort och man kan även beskriva 

kortfattat hur dödsfallet inträffat (till exempel: Har hastigt lämnat oss, har stilla 

insomnat etc.) Man kan också mera kortfattat skriva endast födelse- och dödsda-

tum med en stjärna framför födelsedatum och ett kors framför dödsdatum.  

2 

Förslag på hur man kan skriva: 

 * 20 januari 1920 

  20 mars 2011 

 Har avlidit 

 Har brutalt ryckts ifrån oss 

 Har efter en tids svår sjukdom 

idag lämnat oss i stor sorg och 

saknad 

 Har efter ett rikt liv stilla somnat 

in 

 Har efter ett rikt liv avlidit 

 Har efter ett rikt liv gått hem till 

sin Herre 

 Har fått vila efter sin tappra 

kamp 

 Har gått bort 

 Har hastigt lämnat oss 

 Har hastigt lämnat oss i stor 

sorg och saknad 

Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

har efter en tids svår  

sjukdom idag lämnat oss  

i stor sorg och saknad  

20 mars 2013 

Exempel 1 

Exempel 2 

 

 Har idag lämnat mig i stor 

sorg och saknad 

 Har idag stilla insomnat 

 Har idag stilla insomnat från 

allt lidande, sörjd och saknad 

men i ljust minne bevarad 

 Har idag stilla insomnat med 

sin hand på min 

 Har lämnat oss 

 Har ryckts ifrån oss 

 Har slutat sin stund på jor-

den 

 Har somnat in 

 Har stilla och fridfullt gått 

bort 

 Är hemkallad till Gud 

 Är borta för alltid 

Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 Kramfors 

har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 

Annons med  

dödsfallsort angiven  

Annons med födelse- och 

dödsfallsort angiven  

Exempel 4 

Annons utan angivelse av ort  

Plats för egna anteckningar:  

Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

 20 mars 2013 

Exempel 3 

Annons där  födelsedatum 

markeras med en stjärna och 

dödsdatum med ett kors  



Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 

 

Majken 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

Släkt och vänner 

4. Information om de sörjande 

De närmast sörjande skrivs först. Barn till den avlidne skrivs i åldersordning. Man 

kan välja att skriva ut namnen eller skriva t.ex. barn / barnbarn. Vill man skriva 

med t.ex. den avlidnes hund som en av de sörjande går det bra. När man skriver 

namnen bör man tänka på att man får med alla de man angett i inledningen (se 

punkt 2).  Stilen på bokstäverna, om det blir fet stil eller versaler etc. bestäms au-

tomatiskt av den tidning man valt.  

Exempel: 

 Oskar och Anna = De är ett par 

 Oskar, Anna = De är syskon / vänner 

 Övrig släkt och vänner  

 Övrig släkt och många vänner 

 Släkt och vänner  

 Släkt och många vänner                                                                       
Plats för egna anteckningar:  

Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 

 

Majken 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

Släkt och vänner 

 

Ibland liksom hejdar sig  

tiden ett slag och någonting 

alldeles oväntat sker. 

Världen förändrar sig  

varje dag 

Men ibland blir den aldrig 

densamma mer. 

5. Dikt 

Dikter är ofta väldigt vackra och kan uttrycka det man känner och upplever på ett 

starkt och fint sätt. Vill man ha med en dikt men har svårt att hitta någon så har 

vi hundratals att välja mellan.  

Plats för egna anteckningar:  

3 



4 

Vår käre

Sven Svenssson

* 20 januari 1920

Har hastig lämnat oss

Eskilstuna 20 mars 2009

Majken

Oskar och Anna

Pelle, Andreas, Ulla

övrig släkt och vänner

Ibland liksom hejdar sig tiden

ett slag och någonting alldeles 

oväntat sker.

Världen förändrar sig varje 

dag

men ibland blir den aldrig 

densamma mer.

Begravningen äger rum den 

20 april I Stillhetens kapell kl 

11:00. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

Till Fondkistan 016-134110 

senast den 15 april.Tänk gärna 

på Cancerfonden 901986-0

Vår käre  

Sven Svensson 

 

* 20 januari 1920 

har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 

 

Majken 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

Släkt och vänner 

 

Ibland liksom hejdar sig  

tiden ett slag och någonting 

alldeles oväntat sker. 

Världen förändrar sig  

varje dag 

Men ibland blir den aldrig 

densamma mer. 

 

Begravningen äger rum tisdag  

10 april  kl 11:00  i Stillhetens 

kapell. Därefter inbjudes till 

minnesstund på Pilkrog, O.s.a. 

till Westlings Begravningsbyrå 

016-13 41 10 senast 3 april. 

Tänk gärna på Cancerfonden  

tel. 020-59 59 59 

6. Information till begravningsgästerna  

Här ger man information om när och var begravningen ska äga rum, eller om den 

redan ägt rum. Vill man att begravningen ska ske bara med de närmaste ska man 

ange detta. Det kan vara bra att ange telefonnummer till Westlings Begravnings-

byrå så kan de som vill skicka blommor eller sätta in pengar till någon fond ringa 

oss och få den information de behöver.   

Exempel: 

 Begravningen är / äger rum / 

sker i (datum, tid och plats ) 

 Begravningsgudstjänsten är / 

äger rum / sker i (datum, tid 

och plats ) 

 Begravningsceremonin är / äger 

rum / sker i (datum, tid och 

plats ) 

 

 Begravningen sker i kretsen av 

de närmaste 

 Begravningen sker i stillhet 

 Enligt (namn på avliden) öns-

kan äger begravningen rum 

inom familjekretsen 

 

 Begravningen har skett / varit / 

ägt rum 

 Begravningen har skett / varit / 

ägt rum i kretsen av de närmas-

te 

 

 Efteråt inbjudes till minne-

stund  

 Efteråt inbjudes till minne-

stund i (plats) 

 Efter akten inbjudes till (plats) 

 Efter akten inbjudes till min-

nesstund 

 Välkommen till minnestund 

efter akten 

 

 Valfri klädsel 

 Gärna ljus klädsel 

 

 Tänk gärna på (fond och tele-

fonnummer till fonden) 

 (ange fond och telefonnummer 

till fonden) 

 Istället för blommor tänk gärna 

på (fond och telefonnummer till 

fonden) 

 

 O.s.a. till Westlings Begrav-

ningsbyrå 016-13 41 10, 

info@westlingsbegravning.se 

senast den (datum) 

 O.s.a. till (namn och telefon-

nummer) 

 Svar om deltagande till West-

lings Begravningsbyrå 

  016-13 41 10 senast (datum) 

 info@westlingsbegravning.se 

 

 För frågor kontakta Westlings 

Begravningsbyrå 016-13 41 10 

 Westlings Begravningsbyrå  

 016-13 41 10 

 

 Efter avskedet i kapellet skiljs 

vi år 

 Efter avskedet på kyrkogården 

skilj vi åt 

 Avsked tages i kapellet 

 

 Tack till personalen på (plats 

och ev. avdelning) 

 Ett innerligt tack till personalen 

på (plats och ev. avdelning) för 

den kärleksfulla omvårdnaden 

av (den avlidnes namn) och oss 

anhöriga 

Plats för egna anteckningar:  
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Exempel på dödsannonser: 

Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 Exempel 4 

Exempel 5 

Exempel 6 

Exempel 7 

Exempel 8 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make,  

vår älskade Pappa, Farfar  
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920 Kramfors 

har efter en tids svår  

sjukdom idag lämnat oss  

i stor sorg och saknad 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

Släkt och vänner 
 

Livets timmar är korta 

Slutets aning fjärran är 

Att du nu är borta 

Det för oss ofattbart är 
______________________ 

Begravningen äger rum i  

Kretsen av de närmaste.  

Westlings begravningsbyrå 

 016-134110 

 

 

 

 

 
 

Min Livskamrat,  

mitt Allt, min Älskade  

sedan mer än 50 år 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920 Kramfors 

har efter ett liv fyllt av arbete, 

glädje och omtanke, hastigt 

lämnat oss i stor sorg  

och saknad 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

 

Ett verksamt liv 

har slocknat ut 

En flitig hand 

har domnat 

Din arbetsdag 

har nått sitt slut 

Och i Guds hand  

du somnat 

Din kära stämma  

tystnat har 

Men vackert står  

Ditt minne kvar. 

 

Älskad - Saknad 
______________________ 

Begravningen äger rum i  

stillhet enligt Svens önskan. 

 

 

 

 

 
 

Vår kära 

Majken Svensson 
född Johansson 

 

* 20 januari 1920 Kramfors 

 Eskilstuna 20 mars 2013 
 

har stilla insomnat i tron på  

sin Frälsare och fått flytta till 

sitt himmelska hem 
 

SVEN 

Barnen 

Barnbarnen 

Barnbarnsbarnen 

Vänner, Släktingar och  

Församlingsmedlemmar 
 

Herren är min herde, 

Mig skall intet fattas, 

Han låter mig vila 

På gröna ängar 

Han för mig till vatten  

Där jag finner ro. 

                (Ps 23:1-2) 
 

Oändligt saknad 
______________________ 

Begravningen äger rum i  

Fristadskyrkan tisdag 10 april  

kl 11:00, därefter inbjudes till 

minnesstund i församlingsvå-

ningen. O.s.a. Westlings Be-

gravningsbyrå 016-13 41 10 

info@westlingsbegravning.se 

senast 3 april. Istället för blom-

mor tänk på Rädda Barnens 

arbete med utsatta barn  

tel 020-786 786.  

Valfri klädsel, gärna ljus 

 

 

 

 

 
 

Min käre Make, Far, Svärfar 

och vår Morfar 

Sven Svensson 
 

*20 januari 1920  

har efter en tids sjukdom  

lämnat oss i stor sorg och  

saknad, men för alltid i vårt 

minne bevarad 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

Anna och Oskar 

Barnbarn 

Släkt och vänner 
 

Gråt ej vid min grav,  

ty jag finns i solens  

blänk på vatten 

Jag finns i blommornas  

skira knopp. 

Jag finns i vindens  

lek med löven. 
______________________ 

Begravningsgudstjänsten äger 

rum tisdag 10 april i Stillhe-

tens kapell kl 11:00. Därefter 

inbjudes till Minnesstund. 

O.s.a. Westlings begr.byrå  

016-134110 senast 3 april. 

Istället för blommor tänk  

gärna på Cancerfonden 

 

 

 

 

 
 

Vår käre 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920  

Har stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

Barn  

Barnbarn 

Släkt och vänner 
 

Den kommer så stilla  

din vilodag,  

Med frid och med  

helig ro. 
______________________ 

 

Begravningen sker tisdag 10 

april kl 14:30 i Stillhetens ka-

pell. Valfri klädsel, gärna ljus. 

Vid frågor ring Westlings be-

gravningsbyrå 016-134110  

Tack till Trumslagaregården för 

god omvårdnad! 

 

 

 

 

 
 

Vår käre 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920  

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

Oskar och Anita 

Barnbarnen 
 

Sörjd och Saknad 
______________________ 

Begravningen har ägt rum 

 

 

 

 

 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920  

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

Vännerna 

 

 

 
 

 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920  

20 mars 2013 
 

SYSTER 

Syskonbarn 

Övrig släkt och vänner 
______________________ 

Begravningsgudstjänsten  

äger rum i stillhet 
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Exempel på dödsannonser: 

Exempel 9 Exempel 10 

Exempel 13 Exempel 14 

Exempel 12 

Exempel 11 

 

 

 

 

 
 

Min älskade Make, Mitt allt, 

vår älskade Pappa, Farfar  

och Gammelmorfar 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920 Kramfors 

Har stilla insomnat efter en kort sjukdomstid.  

Vi känner stor sorg och saknad, men unnar honom vilan. 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Stina och Per 

Markus och Gerd 

Linnea och Sten 

Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och många vänner 
 

Jag viskar ömt de orden 

de vackraste jag vet, 

Du var mitt allt på jorden 

och i all evighet. 

 

Älskad - Saknad 
_______________________________________________ 

 

Begravningen äger rum tisdag 10 april kl 13.00 i Ljusets kapell.  

Avskedet sker i kapellet. Därefter inbjudes till minnesstund på  

Pilkrog. Svar till Westlings begravningsbyrå 016-13 41 10,  

info@westlingsbegravning.se senast 3 april.  

 

 

 

 

 
 

Vår älskade  

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920  

 Eskilstuna 20 mars 2013 
 

har hastigt lämnat oss. 

I ljust och tacksamt minne bevarad. 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna                                        Per och Stina 

Markus och Gerd                                       Linnea och Sten 

                                                          My, Sture, Love 

Arbetskamrater 

Släkt och många vänner 
 

Du längtade så efter 

ljuset och våren 

När den kom gick Du  

hastigt ifrån oss 

Vi hann ej ta ett  

riktigt farväl 

Det känns så tomt 

efter Dig. 
_______________________________________________ 

 

Begravningsgudstjänsten är tisdag 10 april kl 10.00 i S:t Andreas 

kyrka. Tänk gärna på Barncancerfonden tel. 020-902090 

 

 

 
 

Vår älskade 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920 Norrköping 

 Eskilstuna 20 mars 2013 
 

har idag stilla insomnat  
 

MAJKEN och GUNNAR 

Barnbarn 
 

Ibland kommer aftonen 

hastigt och oväntat  

Ibland kommer den som  

en befriare 
_____________________ 

Begravningen sker tisdag 10 

april kl 11:00 i Ljusets kapell. 

Efter avskedet på kyrkogården  

skiljs vi åt. 

 

 

 

 
 

Vår älskade 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 1920 

 har idag stilla insomnat från 

allt lidande. Sörjd och saknad 

men i ljust minne bevarad 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN och GUNNAR 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
 

Någonstans inom oss är vi 

alltid tillsammans 
______________________ 

Begravningen sker tisdag 10 

april kl 11:00 i Ljusets kapell. 

Efter avskedet på kyrkogården 

träffas vi till minnesstund på 

Pilkrog. Svar om deltagande 

till Westlings Begr.byrå  

info@westlingsbegravning.se, 

016-13 41 10, senast 3 april. 

 

 

 

 

 

Vår underbare älskade Son och  

Bror, vårt Barnbarn 
 

Sven Svensson 
 

* 20 januari 2010 

har allt för tidigt lämnat oss 

 Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAMMA och PAPPA 

Bror och Syster 

Mormor och Morfar 

Farmor och Farfar 

Övriga släktingar 
 

Oändligt saknad 
______________________ 

Begravningen sker i närmsta fa-

miljekretsen. Lika välkommet som 

blommor är en gåva till Barncan-

cerfonden tel. 020-902090 

 

 

 

 
 

Min fantastiske älskade Make, 

min underbare Far, vår Farfar 
 

Sven ”Svempa” 

Svensson 
 

* 20 januari 1912 Torshälla 

har idag stilla insomnat 

Eskilstuna 20 mars 2013 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas och Ulla 

Övriga släktingar och vänner 
 

Varmt var Ditt hjärta 

Och glatt Ditt sinne 

Ljust och soligt 

Lyser Ditt minne. 
______________________ 

Begravningen sker tisdag 10 

april kl 11.00 i Stillhetens ka-

pell. Ring Westlings Begr.byrå 

016-134110 senast 3 april om 

deltagande vid minnesstunden. 
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Exempel på tackannonser: 

Exempel 1 Exempel 2 Exempel 3 

Exempel 4 

Exempel 5  Exempel 6 

 Exempel 7 

 Exempel 9 

 Exempel 10 

 Exempel 8 

 Exempel 11 

 

Tack 

för allt vänligt deltagande  

vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för alla vackra  

blommor och för all övrig 

 hedersbevisning tackar vi  

varmt och innerlig. 
 

MAJKEN 

Barnen med familjer 

 

Ett varmt tack 

till Er alla som på olika sätt 

visat deltagande vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för kort,  

telefonsamtal och  

blommor till hemmen, 

för gåvor till fonder 

och blommor vid båren. 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

 

För allt vänligt deltagande  

vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för alla vackra  

blommor vid hans bår och gåvor  

till olika fonder vill vi till  

släkt, vänner och grannar  

framföra ett stort tack. Ett  

särskilt tack till personalen  

på Trumslagargården  

avdelning 9 för god vård 
 

MAJKEN 

Oskar, Anna med familjer 

 

Till alla Er som på olika sätt 

hedrade minnet av vår  

älskade 
 

Sven Svensson 
 

vill vi framföra vårt varma  

tack. 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna med familj 

 

Vårt varma tack till er alla för  

visad värme och medkänsla  

vid vår älskade Make, Far,  

Farfar och Morfar 
 

Sven Svenssons 
 

Bortgång.  

Tack mina arbetskamrater 

 och alla våra vänner för omtanke  

och vackra blommor,  

brev och kort  
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Barnbarnen 

 

 

 

för allt stöd och värmande ord  

i samband med vår älskade 
 

Sven Svenssons 
 

sjukdom och bortgång! 
 

MAJKEN och BARNEN 

 

Ord kan inte beskriva vad Er  

omsorg om oss har betytt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

för visad omsorg vid vår  

älskade Sven Svenssons  

bortgång 
 

MAJKEN med FAMILJ 

 

 

 

 

 

alla ni som hedrade min käre 
 

Sven Svensson 
 

vid hans bortgång med blommor  

och bidrag till Cancerfonden 
 

MAJKEN 

 

 
 

för allt vänligt deltagande  

vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för alla fina 

blommor ni skickat  

 och för allt stöd ni gett oss   

i vår stora sorg. 
 

MAJKEN 

Anita och Göran 

 
 

 

 

 

 

 

för alla värmande ord  

och kärleksfulla gester Ni,  

alla mina vänner, har visat mig  

då min älskade make  

Sven Svensson gick bort.  

Tack! 
 

MAJKEN 

 

 
 

till Er som hedrat minnet av  
 

Sven Svensson 
 

MAJKEN med FAMILJ 
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Exempel 20 

Exempel 12 Exempel 13 Exempel 14 

Exempel 15 Exempel 16 
Exempel 17 

Exempel 19 

Exempel 21 

Exempel 22 

Exempel 18 

Exempel 23 

 

 

 

till alla mina fantastiska 

vänner som på olika sätt  

stöttat mig under min make 
 

Sven Svenssons 
 

sjukdom och bortgång 
 

MAJKEN 

 

 

 

till var och en som på olika sätt funnits 

vid min käraste  
 

Majken Svenssons 
 

sida vid hennes sjukdom  

och bortgång! 
 

SVEN 

 

 

 
 

För all kärlek och omtanke  

ni visat oss i vår stora sorg när vår  

Pappa, Morfar och Farfar 
 

Sven Svensson 
 

Lämnat oss. 
 

Sven, Majken, Oskar  

med familjer 

 

 

 

 

 

 

till alla fantastiska släktingar 

och vänner. Ni fanns där när  

jag behövde Er! Tack! 
 

MAJKEN SVENSSON 

 

 

 

 

 

 
 

Ett stort tack till alla som  

på olika sätt hedrat 
 

Sven Svensson 
 

vid hans bortgång. 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna  

Linnea, Ossian, Linus 

 

 

 

 

 
 

för visad omsorg 

i vår stora sorg! 
 

Sven Svensson 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna  

Linnea, Ossian, Linus 

 

 

 

 

 

för all kärlek och omtanke 

som visats oss i samband med 
 

Sven Svenssons 
 

Sjukdom och bortgång! 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna  

med familjer 

 

 

 

 

 

 

Ord kan inte beskriva vad Ni  

betytt för oss i vår sorg efter 
 

Sven Svensson 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

 

 

 

 

 

 

 

Till alla underbara  

vänner och släktingar som i  

ord och handling stöttat och hjälpt  

oss nu när vår pappa 
 

Sven Svensson 
 

lämnat oss! 

 

För evigt saknad! 
 

Anna och Per 

Oskar och Linda 

med familjer 

 

 

 

 

 

 

för alla blommor, värmande  

ord och gåvor till  

Cancerfonden då vår pappa 
 

Sven Svensson 
 

hastigt lämnade oss i stor  

sorg och saknad. 
 

Oskar och Anna  

Pelle och Gunilla 

 

 

 

 

 

 
 

För all hjälp och omsorg  

när min make sedan 60 år 
 

Sven Svensson 
 

efter en längre tids sjukdom gått bort. 
 

MAJKEN 

Välj valfri symbol, exempelvis 

den som fanns i dödsannonsen 

Exempel på tackannonser: 



Mall för att skriva dödsannons 

Symbol: 

Inledning: 

Födelse– och dödsdatum 

Sörjande: 

Dikt: 

Information till begravningsgästerna: 


