
 MINNEORD PÅ BLOMSTERHILSENER 
 

 

1.  Alltid du minnes i kjærlighet. 

2.  Ditt minne vil alltid leve blant oss. 

3.  Du vil alltid minnes i kjærlighet. 

4.  En siste hilsen. 

5.  En siste hilsen og takk for alt. 

6.  Et siste farvel. 

7.  Farvel, kjære _____ . 

8.  For alltid gjemt i våre hjerter. 

9.  Fred med ditt minne. 

10. I takknemlighet. 

11. I takknemlighet for omsorg og kjærlighet. 

12. Guds fred. 

13. Mange gode minner. 

14. Minnene lever. 

15. På gjensyn, kjære _____ . 

16. Takk. 

17. Takk for alt. 

18. Takk for alt, _____ . 

19. Takk for alle gode minner. 

20. Takk for alt du var for oss. 

21. Takk for alt det du gav, 

 takk for alt det du var. 

22. Takk for alt du var for meg, _____ . 

23. Takk for all kjærlighet. 



 

24. Vi møtes igjen. 

25. Hvil i fred, kjære _____ . 

26. Hvil i fred. 

27. Vår takknemlighet vil alltid vare ved. 

28. Alltid i våre hjerter. 

29. Takk, kjære _____ . 

30. Takk elskede. 

31. Takk for all godhet. 

32. Takk for alt, gode _____ . 

33. Takk for alt, snille _____ . 

34. Takk for alt, kjære _____ . 

35. Takk for alt du gav oss. 

36. Takk og farvel. 

37. Takk og på gjensyn. 

38. Takk for godt vennskap. 

39. Takk for alt og hvil i fred. 

40. Takk for kjærlig omsorg. 

41. Takk for all kjærlighet og omsorg. 

42. Takk for trofast tjeneste. 

43. Takk for alle gode år vi fikk sammen. 

44. Takk for gode stunder og lyse minner. 

45. Takk for minner, takk for håp. 

46. Takk for varme og smil du gav oss. 

47. I evig takknemlighet. 



 

48. Med kjærlighet og takk. 

49. Fred over minnet. 

50. Kjært er minnet. 

51. Minnes i takknemlighet. 

52. Minnet om deg vil vi alltid ta med oss. 

53. Velsignet være ditt minne. 

54. De gode minnene vil alltid leve. 

55. Vi vil alltid minnes deg. 

56. Minnes i kjærlighet. 

57. En siste hilsen og takk for gode minner. 

58. Siste hilsen. 

59. En kjærlig hilsen. 

60. Du glemmes ei. 

61. Det siste farvel. 

62. Et kjærlig farvel. 

63. Farvel og takk for alt. 

64. Elsket og savnet. 

65. Høyt elsket, dypt savnet. 

66. Høyt er du elsket, dypt er du savnet. 

67. Du var oss så kjær, derfor så tung å miste. 

68. Vi var så glad i deg og savner deg. 

69. Alltid kjærlig, god og mild,  

 aldri vi deg glemme vil. 

70. Den som er elsket blir aldri glemt. 



 

71. Vi savner deg, far/mor/bestemor, etc. 

72. Mot sykdom og smerte du kjempet og led, 

 vi savner deg sårt, men unner deg fred. 

73. Størst av alt er kjærligheten. 

74. Ingen kjenner dagen før solen går ned. 

75. Salig er de døde som dør i Herren. 

76. Fred i Jesu navn. 

77. Alt av nåde. 

78. Vi møtes i himmelen. 

79. Fullendte løpet, bevarte troen. 

80. I Herrens hender. 

81. Borte fra legemet, hjemme hos Herren.

 


