Exempel på tackannonser:
Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3

Tack
för allt vänligt deltagande
vid vår käre

Ett varmt tack
till Er alla som på olika sätt
visat deltagande vid vår käre

Sven Svenssons

Sven Svenssons

bortgång, för alla vackra
blommor och för all övrig
hedersbevisning tackar vi
varmt och innerlig.

bortgång, för kort,
telefonsamtal och
blommor till hemmen,
för gåvor till fonder
och blommor vid båren.

MAJKEN
Barnen med familjer

MAJKEN
Oskar och Anna
Pelle, Andreas, Ulla

Exempel 4
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

Exempel 7

Exempel 5

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

Exempel 6

Vårt varma tack till er alla för
visad värme och medkänsla
vid vår älskade Make, Far,
Farfar och Morfar

för allt stöd och värmande ord
i samband med vår älskade

Sven Svenssons

Sven Svenssons

Bortgång.
Tack mina arbetskamrater
och alla våra vänner för omtanke
och vackra blommor,
brev och kort.

sjukdom och bortgång!

MAJKEN
Oskar och Anna
Barnbarnen

MAJKEN och BARNEN
Ord kan inte beskriva vad Er
omsorg om oss har betytt!
Exempel 10

för visad omsorg vid vår
älskade Sven Svenssons
bortgång
MAJKEN med FAMILJ

för alla värmande ord
och kärleksfulla gester Ni,
alla mina vänner, har visat mig
då min älskade make
Sven Svensson gick bort.
Tack!

Exempel 9
Exempel 8
för allt vänligt deltagande
vid vår käre
alla ni som hedrade min käre

Sven Svensson
vid hans bortgång med blommor och
bidrag till Cancerfonden
MAJKEN

Sven Svenssons
bortgång, för alla fina
blommor ni skickat och för
allt stöd ni gett oss
i vår stora sorg.
MAJKEN
Anita och Göran

MAJKEN
Exempel 11

till Er som hedrat minnet av

Sven Svensson
MAJKEN med FAMILJ

Exempel på tackannonser:
Exempel 12

Exempel 13

till alla mina fantastiska
vänner som på olika sätt
stöttat mig under min make

Sven Svenssons

Exempel 14

till var och en som på olika sätt funnits
vid min käraste

Majken Svenssons

sjukdom och bortgång

sida vid hennes sjukdom
och bortgång!

MAJKEN

SVEN

Exempel 15

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

Exempel 16
Exempel 17

till alla fantastiska släktingar
och vänner. Ni fanns där när
jag behövde Er! Tack!

Ett stort tack till alla som
på olika sätt hedrat

för visad omsorg
i vår stora sorg!

MAJKEN SVENSSON

Sven Svensson

Sven Svensson

vid hans bortgång.

MAJKEN
Oskar och Anna
Linnea, Ossian, Linus

MAJKEN
Oskar och Anna
Linnea, Ossian, Linus

Exempel 18

Exempel 20

Exempel 19
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

Till alla underbara
vänner och släktingar som i
ord och handling stöttat och hjälpt
oss nu när vår pappa

Sven Svensson

MAJKEN
Oskar och Anna

Exempel 21

lämnat oss!
För evigt saknad!

Exempel 22

Anna och Per
Oskar och Linda
med familjer
för alla blommor, värmande
ord och gåvor till
Cancerfonden då vår pappa

Exempel 23

Sven Svensson

För all hjälp och omsorg
när min make sedan 60 år

hastigt lämnade oss i stor
sorg och saknad.

Sven Svensson

Oskar och Anna
Pelle och Gunilla

efter en längre tids sjukdom gått bort.
MAJKEN

Välj valfri symbol, exempelvis
den som fanns i dödsannonsen

