
Annonsen kan innledes med: 
Vår/min 
Kjære 
Elskede 
Høyt elskede 
Inderlig kjære 
Snille 
Umistelige 
Gode 
Eiegode 
Oppofrende 
Omsorgsfulle 
Verdens beste 
 
Vår alles kjære 
 

 

 
 

(eller andre symbol) 
 
 

Min kjære mann, 
vår oppofrende pappa, 

svigerfar, vår snille 
bestefar, oldefar, bror, 

svoger og onkel 
 

Avdødes Navn 
 

(født pikenavn 01.01.1900) 
 

Døde fra oss i dag. 

Namsos, 1. mars 2007 
 

Kone/mann 
 

Sønn               Svigerdatter 
Datter               Svigersønn 
 

 

Barnebarn 

Oldebarn 

Navn på andre… 

Øvrige familie 

Takk for alt 
(ulike minnevers, se forslag) 

 

Begravelse fra Namsos 
kirke fredag 1. januar kl. 
13.00. 

Like kjært som blomster 
er en gave til Røde kors, 
konto: 1602.40.16939. 
Merkes: Avdødes navn. 

Minneside på nambeg.no 
Namsos begravelsesbyrå 

 
 
 

 

 

           
 

 
 

Hustru/kone, mamma, 
svigermor, bestemor, 
oldemor, søster, 
svigerinne, tante. 
 

 

Datter, svigerdatter, 
søster, barnebarn, 
niese, søskenbarn 
(kusine). 

 

Sønn, svigersønn, 
bror, barnebarn, nevø, 
søskenbarn (fetter). 

 

 

- døde fra oss i dag 
- sovnet stille inn i dag 
- døde fra oss i dag etter kort tids sykeleie/sykdom 

- med de nærmeste rundt seg / med familien rundt seg 
- døde i troen på sin Frelser 
- døde fredfullt fra oss i dag 
- døde uventet fra oss i dag 
- døde plutselig 
 

Ved ulykke: 
- ble brått revet fra oss 
- døde brått fra oss 
 

 

 

Åpen begravelse: 
- Begravelse fra / bisettelse i ….. kirke ….. 
- Alle som vil følge «Avdødes» til graven er velkommen til ….. kirke … 
- Alle som vil følge «Avdødes» til hvile/det siste hvilested…. 
- Alle er velkommen i kirken (og til minnesamvær/minnestund i/på….) 
 

- Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven 
- Vennligst ingen kondolanse ved graven. 
- Vennligst ingen kondolanse ved graven hvor sørgehøytideligheten avsluttes. 
- Vennligst ingen kondolanse. (frarådes. kan medføre usikkerhet….) 
 
Begravelse i stillhet: 
- Begravelsen / bisettelsen finner sted i stillhet. 
- Begravelsen / bisettelsen har funnet sted i stillhet. 
- Etter «Avdødes» ønske vil begravelsen finne sted i stillhet. 
- Etter «Avdødes» ønske har begravelsen funnet sted i stillhet. 

- med de nærmeste til stede. 
 

Begravelse for den nære familie: 
- Begravelse / bisettelse for den nærmeste familie fra/i …… kirke. 
 

 

 

Ved minnegave: 
- Like kjært som blomster er en gave ….. (åpen for blomster) 
- I stedet for blomster kan de som ønsker gi en gave til .. (mer nei til blomst) 
- I stedet for blomster kan en gave gis til … (mer nei til blomster) 
- I stedet for blomster ønskes heller en gave til …. (utelukker blomster) 
- Mulig tiltenkt oppmerksomhet kan gis til ….. 
 

 


