Forslag til vers i dødsannonser

1. Et strevsomt liv har ebbet ut, en flittig hånd er dovnet. Din arbeidsdag har nå tatt
slutt, ditt gode hjerte sovnet.
2. Ditt hjerte som banket så varmt for oss alle, og øyne som lyste og strålte så ømt, har
stanset og sluknet til sorg for oss alle. Hva du har gjort, skal aldri bli glemt.
3. De trette lemmer har lagt seg til hvile, de flittige hender har lagt seg til ro. Nå er du
hjemme hos Jesus for evig, bedre enn der kan du ikke bo.
4. Skjønt er å hvile når kreftene dovner, trett etter årenes slit og strev. Skjønt i den
evige hvile å sove, vi ønsker deg alle, hvil i fred.
5. Langt fra dine kjære du sovnet så stille, bort fra all smerte du nå har fått hvile.
6. Et liv i sykdom du kjempet og led, nå har din Gud gitt deg hvile og fred.
7. Fra ditt liv så lett vi finner – gode, rike og vakre minner.
8. Tålmodig du led, hvil nå i fred.
9. Høyt var du elsket, dypt blir du savnet.
10. Så kom dagen og siste timen, livets vei til ende var. Takk for dager, takk for minner,
takk for alt du for oss var.
11. Stille suser trærne rundt hjemmet du elsket, farvel nikker blomstene du vernet så tro.
Takk kvitrer fuglene du var så glad i, mildt hvisker vinden sov i ro.
12. Hva du led, det ingen kjente, stille selv du smerten bar. Smilte dog blant dine venner,
takk for alt du for oss var.
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13. 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.
14. Hvor tomt og øde, hvor trist her hjemme, når den vi elsket forlatt oss har. Ei mer få
høre din kjære stemme, kun gode minner om deg vi har.
15. Du sovnet så stille da reisen var slutt, fra alt som deg plaget, nå hviler du ut.
16. Dine strevsomme hender har lagt seg til ro, vi unner deg hvile, men savnet er stort.
17. Alltid strevsom, god og snill, vi deg alltid minnes vil.
18. Et hjerte av godhet har sluttet å slå, en gavmild hånd er dovnet. Vondt å miste,
vanskelig å forstå, hvorfor så brått vi skilles. Alltid klar til å hjelpe, glad i ditt sinn, er
du vårt kjæreste minne.
19. Tung var veien for deg å gå, trøsten for deg, vi skal sammen stå.
20. Kjære mor. Vårt hjerte er så fullt av takk til deg. Vi som aldri kunne fatte hva det var å
miste deg. Gud han giver mange gaver, om og om igjen, men han giver oss blott en
moder, henne får vi aldri mer igjen.
21. Takk for din sang og ditt gode humør, takk for alle gode minner.
22. Takk for all din kjærlighet og omsorg for oss alle.
23. Ikke en spurv til jorden, uten at Gud er med, ikke en sjel mot døden, uten hans
kjærlighet.
24. En liten solstråle/engel til oss kom, smilte blidt og vendte om.
25. For oss du var så inderlig kjær, måtte vi treffes igjen der du er.
26. Stille så stille du sovnet, tålmodig din smerte du bar. Flittige hender har dovnet, ditt
lyse minne tilbake vi har.
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