
”Aktning och fina minnen lever vidare” 

 

”En ros vissnar och dör. Men dess väldoft  

 stannar för evigt i våra hjärtan” 

”En sista hälsning” 

”En sista hälsning till en älskad vän” 

”En sista hälsning till xxx”  

”En sista kram” 

”En varm sista hälsning” 

”Ett sista farväl” 

”Ett sista tack och farväl” 

”Ett sista tack och farväl för alla åren av 

  gemenskap” 

 

”Din kärlek lever kvar i mitt hjärta” 

”Din kärlek gjorde mig hel” 

”Din kärlek var så varm” 

”Ditt hjärtliga skratt ekar ännu i våra   

  sorgsna hjärta” 

”Ditt minne lever” 

”Du fattas oss” 

”Du finns i mitt hjärta” 

”Du finns ständigt i våra tankar” 

”Du har för evigt en del av mitt hjärta lik-

som jag har en del av Ditt” 

”Du kommer alltid att finnas bland oss.” 

”Du lever i mitt hjärta” 

”Du lever i våra minnen” 

”Du saknas mig” 

”Du är hemma nu” 

”Farväl!” 

”Farväl xxx” 

”Farväl xxx, Du kommer alltid finnas i mitt  

  hjärta” 

”Farväl xxx, Din levnad blev lång, må Du vila 

i frid och ro” 

”Farväl xxx, minnena finns kvar” 

”Fridfull vila!” 

”Frid över Ditt minne” 

”För alltid i våra minnen” 

”För alltid skall minnet av Dig finnas kvar” 

 

”Genom minnena lever Du kvar” 

 

”Ha det så gott” 

”Hej då, ha det bra” 

”Hej då Mormor!” 

”Hej då xxx, vi syns” 

 

”I ljust minne bevarad” 

”I stor saknad” 

”Inget kan ersätta Din plats i mitt hjärta” 

 

”Jag bevarar ett ljust minne av dig” 

”Jag saknar Dig” 

”Jag saknar Dig älskade barn” 

 

”Kommer sakna våra samtal” 

”Kram Mormor” 

”Kära xxx, tack för allt. Sov gott” 

”Kära xxx! Tack för att Du fanns där för mig” 

 

”Ljuvlig ljuder minnet av Dig inom mig” 

”Ljuvlig är minnet av Dig” 

”Ljuvliga var våra år tillsammans” 

”Låt blommorna viska ett stilla farväl” 

”Låt blommorna viska ett tyst farväl” 

 

”Med dessa blommor säger vi farväl” 

”Minnena finns kvar” 

”Minnena lever kvar” 

”Mor har räckt ut handen och Du Far har  

 fattat den.” 

”Må Guds frid omsluta Dig” 

 

”Nu får Du skåda pärleportens glans” 

”Nu slipper Du jordelivets våndor” 

 

”Ord kan inte beskriva vad Du betytt för  

  mig” 

”Orden räcker inte till” 

 

”Puss och Kram” 

 

”Saknaden ekar tomt i mitt hjärta” 

”Saknar Dig” 

”Saknar Dig syster” 

”Sov gott lilla mamma” 

”Sov i frid” 

”Sov i ro” 

 



”Tack för all glädje Du gav” 

”Tack för alla fina stunder vi haft tillsammans” 

”Tack för alla glada minnen och roliga stunder” 

”Tack för alla glada stunder” 

”Tack för alla ljusa minnen” 

”Tack för alla år” 

”Tack för alla år som grannar”. 

”Tack för alla trevliga år tillsammans” 

”Tack för alla vackra minnen Du gav oss”  

”Tack för alla års kamratskap” 

”Tack för allt” 

”Tack för allt Du gav av Dig själv” 

”Tack för allt Du betytt för oss” 

”Tack för allt kära lilla Mor. Sov i  ro.” 

”Tack för allt, vi skall alltid minnas Dig” 

”Tack för att vi fick mötas. Sov gott.” 

”Tack för att Du fanns” 

”Tack för de år som varit” 

”Tack för Din kärlek och omsorg” 

”Tack för Din långa vänskap. Lidandet är över.   

  Farväl” 

”Tack för Din vänskap 

”Tack för fin vänskap” 

”Tack för fin vänskap och många glada skratt” 

”Tack för god vänskap” 

”Tack för ljusa minnen” 

”Tack för lyckliga år” 

”Tack för lång vänskap” 

”Tack för trevligt sällskap” 

”Tack för våra lyckliga år” 
 

 

”Tack och farväl” 

”Tack xxx för allt. Farväl” 

”Tack xxx för den tid vi fick ha Dig som vän” 

”Tack, xxx, sov så gott” 

”Till Dig med kärlek” 

”Tills vi ses igen” 

”Tills vi möts igen” 

 

”Varför?” 

”Varma hälsningar” 

”Vila i frid” 

”Vila i frid, Pappa” 

”Vi minns Dig med glädje och stolthet” 

”Vi möts igen” 

”Vi saknar Dig” 

”Vi saknar Dig Farfar” 

”Vi ses!” 

”Vi skall alltid minnas Dig” 

”Vi tänker på dig” 

”Vi älskar Dig” 

”Våra dagar tillsammans var de bästa” 

 

”xxx vi tänker mycket på Dig” 

 

”Älskad - Saknad” 


