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Exempel på annonser 

Vår kära syster 

Ann-Mari Källström 

* l6juli l925 

har hastigt lämnat oss 
Södertälje l 6 januari 2005 

TORSTEN RISBERG 

och 
BRITT LERNÄS 

med familjer 
Övrig släkt och 
många vänner 

I sorgenfinns glädjen 
för allt som Du gav 
Av kärlek oc!, omsorg 
till dem Du liöll av 
Redo all lijälpa 
glad i Ditt sinne 
är Du oss alla 
i käraste minne 

Begravningen äger rnm i 
Hagabergs kapell onsdagen 
den 9 febrnari kl I 3 :30. 
Begravningsakten avslutas 
i kapellet. Tänk gärna på 
Röda Korset pg 90 08 00 - 4. 

t 
Wilhelm af Petersens 

• I 8 september 19 I 5 
t 10 maj 2004 

CARL HANS ERIK 
EDELSTAM 
med familjer 
Syskonbarn 

�läkt och vänner 

Här vill ;ag vila frå11 storm och strid 
vila tills dagen bräcker. 

slumra i ro till Herrens tid 
vila tills han mig 11.:icker 

Min älskade Maka 
vår kära Mor 

Karin 

Andersson 
* IS juni 1920 

har stilla insornnaL i sitt hem 
sörjd och saknad av oss, broder 

övrig sliikt och vänner 
Borlänge den 6 december 2003 

FOLKE 

Lillemor och Jörgen 

Ulla-Britt och Lennart 

Kristina och Ulf 

Barnbarn och Barnbarnsbarn 

I glada stunder 
vi fröjdades och log 
Vi njöt av livets 1111dPr 
till öder hårt os.,; slog 
När sorgen 1111 oss fa1111 
11i hade dock c/et bästa 
Vi luuJ,, ju vru·rmn 
Nu viska vi de orden 
de vackraste vi vet 
Du var vår/ allt p/J jorden 
ocl, vdr i evighet 
Tack kära maka 
och mamma för allt 
Vi älskar Dej 

Begravningsguds1jäns1en äger 
rum i kreLSen av de närmaste. 
Tänk gärna på Cancerfonden 
pg. 90 19 51-4. 

Vår kära 

Lisbet Annan 
* 6 december 1919 
t 16 januari 2005 
BJÖRN och ANN 
Magnus Linda 

Övrig släkt och vänner 

Strö mitt stoft i vindars 
dans, 

bland några blommor 
någonstans, 

kan hända ger det Liv på 
nytt, 

åt någon blom vars kraft 
har flytt. 

Begravninger. äger rum i 
Nacka kapell fredagen den 
18 februari kl.I I 00. Efter 

akten inbjudes till minnes
stund i församlingshem
met. Tänk gärna på Barn
cancerfonden pg 90 20 90-0 

Vår kära 

Signe 
Bergström 

• 10 mars 1917 
har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad 

Häverödal den 18 januari 2005 

BRITT och RUNE 
KURT och ASTA 
Jenny och Thomas 

Peter 
Släkt och vänner 

Begravningen äger rum tisdagen den 8 juni kl 14.00 
i Gusrnf Adolfskyrkan, Stockholm. Efter akten 

inbjudes till Församlingssalen, Frcdrikshovsgarnn 8 
0 s J till Arvid \Xla:rncrs Bcgrav11ingsbyrd 

En gång blir allting Jlil/a 
en gång fdr al!1;11g ro 

Bcgravningsgudstjänstcn agcr 
rum i kretsen av de närmaste. tel og - 663 16 15 senast den 3 juni 

Vår älskade Mamma 
och Mormis 

Ingeborg 
Franzen 

• ·16 januari 1919 
t ·1 s januari 2005 

ULLA och JAN-ERIK 
Anna och Patrik 

Alice 
Håkan och Grace 
Anders och Elin 

I-leinz 
Övrig släkt o vänner 

Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsammans 
Någonstaus inom oss 

ka11 vår kärlek 
aldrig fly 

Begravningen äger rum 
torsJag J1.:11 3 fd1ru..1ri 
kl 14.00 i Ekerö kyrka. 
Därefter inbjuds till 
minnesstund. Osa till 
alfa/Ekerö Begr. byrå 
tel 08-560 310 65 
senast 31/1. Tänk på 
Cancerföreningen 
Radiumhemmet 
pg 90 06 90-9 

Min kära Mor 
Min Svärmor 
Vår Farmor 

Ingeborg 
Nordelius 

* 13 juni 1917 
t 19 december 2004 

HANS och HELENA 
Jonas Tuva Amanda 

Släkt och vänner 

Du somnade stilla 
när resan var slut 

Från allt som Dig trötta 
Du vilar nu ut 

Begravningsakten äger 
rum onsdagen den 

26 januari 2005 kl 13.30 
i Heliga Korsets kapell. 

Skogskyrkogärden 
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Tack 

för allt vänligt deltagande  

vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för alla vackra  

blommor och för all övrig 

 hedersbevisning tackar vi  

varmt och innerlig. 
 

MAJKEN 

Barnen med familjer 

 

Ett varmt tack 

till Er alla som på olika sätt 

visat deltagande vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för kort,  

telefonsamtal och  

blommor till hemmen, 

för gåvor till fonder 

och blommor vid båren. 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Pelle, Andreas, Ulla 

 

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 

 

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 

 

Vårt varma tack till er alla för  

visad värme och medkänsla  

vid vår älskade Make, Far,  

Farfar och Morfar 
 

Sven Svenssons 
 

Bortgång.  

Tack mina arbetskamrater 

 och alla våra vänner för omtanke  

och vackra blommor,  

brev och kort.  
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

Barnbarnen 

 

 

 

för allt stöd och värmande ord  

i samband med vår älskade 
 

Sven Svenssons 
 

sjukdom och bortgång! 
 

MAJKEN och BARNEN 

 

Ord kan inte beskriva vad Er  

omsorg om oss har betytt!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

för visad omsorg vid vår  

älskade Sven Svenssons  

bortgång 
 

MAJKEN med FAMILJ 

 

 

 

 

 

alla ni som hedrade min käre 
 

Sven Svensson 
 

vid hans bortgång med blommor och 

bidrag till Cancerfonden 
 

MAJKEN 

 

 
 

för allt vänligt deltagande  

vid vår käre 
 

Sven Svenssons 
 

bortgång, för alla fina 

blommor ni skickat och för  

allt stöd ni gett oss   

i vår stora sorg. 
 

MAJKEN 

Anita och Göran 

 
 

 

 

 

 

 

för alla värmande ord  

och kärleksfulla gester Ni,  

alla mina vänner, har visat mig  

då min älskade make  

Sven Svensson gick bort.  

Tack! 
 

MAJKEN 

 

 
 

till Er som hedrat minnet av  
 

Sven Svensson 
 

MAJKEN med FAMILJ 
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till alla mina fantastiska 

vänner som på olika sätt  

stöttat mig under min make 
 

Sven Svenssons 
 

sjukdom och bortgång 
 

MAJKEN 

 

 

 

till var och en som på olika sätt funnits 

vid min käraste  
 

Majken Svenssons 
 

sida vid hennes sjukdom  

och bortgång! 
 

SVEN 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

till alla fantastiska släktingar 

och vänner. Ni fanns där när  

jag behövde Er! Tack! 
 

MAJKEN SVENSSON 

 

 

 

 

 

 
 

Ett stort tack till alla som  

på olika sätt hedrat 
 

Sven Svensson 
 

vid hans bortgång. 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna  

Linnea, Ossian, Linus 

 

 

 

 

 
 

för visad omsorg 

i vår stora sorg! 
 

Sven Svensson 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna  

Linnea, Ossian, Linus 

 

 

 

 

 

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 
 

MAJKEN 

Oskar och Anna 

 

 

 

 

 

 

 

Till alla underbara  

vänner och släktingar som i  

ord och handling stöttat och hjälpt  

oss nu när vår pappa 
 

Sven Svensson 
 

lämnat oss! 

 

För evigt saknad! 
 

Anna och Per 

Oskar och Linda 

med familjer 

 

 

 

 

 

 

för alla blommor, värmande  

ord och gåvor till  

Cancerfonden då vår pappa 
 

Sven Svensson 
 

hastigt lämnade oss i stor  

sorg och saknad. 
 

Oskar och Anna  

Pelle och Gunilla 

 

 

 

 

 

 
 

För all hjälp och omsorg  

när min make sedan 60 år 
 

Sven Svensson 
 

efter en längre tids sjukdom gått bort. 
 

MAJKEN 

Välj valfri symbol, exempelvis 

den som fanns i dödsannonsen 
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