
Ett stort tack för all vänlighet 

samt visat deltagande  

vid vår stora sorg! 

Ett stort tack för visad  
omsorg i samband med  

vår stora sorg! 

Tack för de fina blommor,  
för alla minnesgåvor och för alla 

andra sätt ni stöttat  oss i vår sorg!  

Westlings Begravningsbyrå 
Rosenhällsgatan 3 

633 58 Eskilstuna 

016-134110 

eskilstuna@fondkistan.se  

www.fondkistan.se 

Sven Svensson 

17 december 1921 

14 september 2011 

För visad vänlighet och 

deltagande i vår sorg, 

tackar vi varmt  
och innerligt 



Tackkort är ett fint och naturligt sätt att tacka de som på olika sätt varit 

med och stöttat vid sorgen och de som varit med hedrat den som avli-

dit. Hos Westlings Begravningsbyrå Fondkistan Eskilstuna har Ni möj-

lighet att beställa personliga tackkort.  

Enkla tackkort: Välj först en av bilderna, välj därefter vad det ska stå 

för text på kortet. Ni kan välja helt egen text eller något av förslagen.  

Dubbla tackort: Välj först en av bilderna att ha på utsidan. Välj därefter 

om ni vill ha en bild på någon av de inre sidorna. Välj sedan vilken 

text ni vill ha i kortet och på vilken sida på kortet ni vill ha texten.  

Bild 1:  

Röd ros 
Bild 2:  

Ljus 

Bild 3:  

Rosa och 

Orange ros 

Bild 4:  

Soluppgång / Solnedgång 

Pris personliga enkla tackkort: 10 kronor styck (inklusive kuvert) 

personliga dubbla tackkort: 15 kronor styck (inklusive kuvert) 
Pris gäller från 2011, reservation för eventuella ändringar. 

Bild 5:  

Välj en bild från  

begravningen   

ur minnespärmen. 

Bild 6:  

Egen bild (endast 

digitala bilder på 

CD, minneskort, 

mejl eller liknande) 



Textförslag 1:  

Ett varmt och innerligt tack för 

deltagande i sorgen samt för blom-

mor och övrig hedersbevisning. 

 

Textförslag 2:  

Ett varmt tack för alla bevis på 

vänlighet och deltagande i vår sto-

ra sorg. 

 

Textförslag 3:  

Ett varmt tack för alla värmande 

ord och kärleksfulla gester ni visat 

mig då min älskade make gick 

bort!  

 

Textförslag 4:  

Ett varmt tack för att Ni hedrat vår 

käre Sven Svensson vid hans bort-

gång! 

 

Textförslag 5: 

Ett varmt tack för att Ni på olika 

sätt visat deltagande vid vår käre 

Sven Svenssons bortgång. För 

kort, telefonsamtal, blommor till 

hemmet och båren samt gåvor till 

fonder.  

 

Textförslag 6: 

Ett varmt tack för visad omsorg 

vid vår älskade Sven Svensson 

bortgång! 

 

Textförslag 7: 

För all vänlighet och visat delta-

gande i vår sorg vill vi framföra 

vårt varma och innerliga tack. 

Textförslag 8:  

För allt vänligt deltagande i vår 

sorg ber vi att få framföra vårt var-

ma tack. 

 

Textförslag 9:  

För allt vänligt deltagande i vår 

stora sorg framför vi vårt varma 

tack. 

 

Textförslag 10:  

För de vackra blommorna samt för 

visad vänlighet och omtanke som 

visats oss i vår stora sorg framföres 

ett varmt tack.  

 

Textförslag 11:  

För visad vänlighet och allt delta-

gande i vår sorg framför vi vårt 

varma tack. 

 

Textförslag 12:  

För visad vänlighet och deltagande 

i vår sorg, tackar vi varmt och in-

nerligt. 

 

Textförslag 13:  

För visad vänlighet och allt delta-

gande i vår stora sorg, för minnes-

gåvor samt alla vackra blommor 

vid båren, framför vi vårt varma 

tack. 

 

Textförslag 14:  

För visad vänlighet och allt delta-

gande i vår stora sorg samt för alla 

vackra blommor framför vi vårt 

varma tack. 



Textförslag 15:  

För visad vänlighet och allt delta-

gande i vår stora sorg samt för alla 

vackra blommor tackar vi varmt. 

 

Textförslag 16:  

För visad vänlighet och allt delta-

gande i vår stora sorg samt för de 

vackra blommorna vid båren vill vi 

framföra vårt varma tack. 

 

Textförslag 17:  

För visad vänlighet och allt delta-

gande i sorgen vid Sven Svenssons 

bortgång, vill vi ge ett varmt tack. 

 

Textförslag 18:  

För visad vänlighet och varmt del-

tagande i sorgen efter Sven Svens-

son samt för alla vackra blommor 

framföres ett innerligt tack. 

 

Textförslag 19:  

Tack alla mina underbara vänner 

för ert stöd i min stora sorg! 

 

Textförslag 20:  

Tack för alla fina blommor som ni 

skickat till oss och för allt stöd ni 

gett oss i vår stora sorg.  

 

Textförslag 21:  

Tack för allt stöd genom blommor, 

kort och telefonsamtal vid min äls-

kade livskamrats bortgång! 

. 

Textförslag 22:  

Tack för att Ni hedrat min käre 

Sven Svensson med blommor och 

bidrag till Cancerfonden. 

 

Textförslag 23:  

Tack för att ni visat oss omtanke i 

sorgen och hedrat minnet av vår 

älskade 

 

Textförslag 24:  

Tack för visad omsorg vid vår äls-

kade Sven Svenssons bortgång.  

 

Textförslag 25:  

Tack för visad vänlighet och allt 

deltagande i sorgen. 

 

Textförslag 26:  

Vårt varma tack för visad värme 

och medkänsla vid vår älskade 

Make, Far, Farfar och Morfars 

bortgång.  

 

Egen text:  

 

 

 


