Forslag til vers og sløyfehilsener
1. En siste hilsen
2. Min/vår siste hilsen/takk
3. Hvil i fred
4. Minnes i våre hjerter
5. Du vil alltid være i våre hjerter
6. Takk for alle gode minner
7. Takk for alt
8. Takk for alt du var for meg/oss
9. Takk for alt du gav oss
10. Takk for din kjærlighet og omsorg for oss
alle
11. Takk for all kjærlighet og omsorg
12. Ha det godt, snille
bestefar/bestemor/oldefar/
oldemor
13. Vi savner deg
14. Takk for gode stunder
og lyse minner som vi har
15. Fra ditt liv så lett vi finner, gode, rike og
vakre minner
16. Elsket og savnet
17. Kjært er minnet
18. Fred over minnet
19. Du glemmes ei
20. Det siste farvel
21. Minnes med glede
22. Takk for tiden vi fikk sammen
23. Vi vil alltid huske deg
24. Alltid kjærlig, god og snill,
aldri deg vi glemme vil
25. Kjært og dyrebart er ditt minne
26. Vi møtes igjen
27. Takk
28. Vi unner deg hvilen,
men savnet er stort
29. En liten engel til oss kom – smilte blidt og
vendte om

30. Kjærligheten faller aldri bort
31. R.I.P. (requiescat in pace, «la ham/henne
hvile i fred»)
32. Vi unner deg hvilen, men savnet blir sårt
33. Sorgen må vi lære å leve med – gleden
skal vi aldri glemme
34. Alltid i våre hjerter
35. Alltid i våre tanker
36. Tro, håp og kjærlighet
37. Kjærlig og gavmild var du med dine,
minnene lever lyse og fine
38. Alt av nåde
39. Borte fra legemet – hjemme hos Gud
40. Fred i Jesu navn
41. Sammen i livet – sammen i evigheten
42. Salige er de som dør i Herren
43. Minnes i kjærlighet til vi møtes igjen
44. Glemmes ei
45. Tålmodig du led, hvil nå i fred
46. To flittige hender har lagt seg til ro
47. Sirkelen er sluttet
48. La ankeret falle, jeg er i havn!
49. Alltid trofast, god og mild
50. Takk for alle gode minner – som sol
gjennom sorgen skinner

