(eller annet symbol)
Vår kjære / Vår alles kjære…
Min / vår kjære, elskede, høyt elskede, snille, umistelige, gode, eiegode, oppofrende, omsorgsfulle…
Mann
Far/pappa
Svigerfar
Bestefar (farfar/morfar)
Oldefar
Bror
Svoger
Onkel

Hustru/kone
Mor/mamma
Svigermor
Bestemor (farmor/mormor)
Oldemor
Søster
Svigerinne
Tante

Datter
Svigerdatter
Søster
Barnebarn
Oldebarn
Niese
Søskenbarn (kusine)

Sønn
Svigersønn
Bror
Barnebarn
Oldebarn
Nevø
Søskenbarn (fetter)

Avdødes Navn








(født evt. pikenavn og dato)
døde fra oss i dag
( med sine nærmeste rundt seg/ med familien rundt seg)
sovnet stille inn i dag / døde stille fra oss i dag / døde stille i dag
døde så altfor tidlig
døde etter kort tids sykeleie
døde plutselig / døde plutselig og uventet
døde uventet fra oss i dag
døde i troen på sin frelser
…hvor dødsfallet fant sted og dato
…nærmeste pårørendes bosted oppgis

Ektefelle/samboer
Barn

Barns ektefelle/samboer
Barnebarn og barnebarns ektefelle/samboer
Oldebarn
Andre som det er naturlig å nevne ved navn
Øvrige familie
Hilsen / minnevers / minneord

Bekjentgjørelse av begravelsen/bisettelsen
 Begravelse / bisettelse fra «Namsos» kirke…
 Alle som vil følge «avdøde»
til graven
 Alle som vil følge «mor»
til hennes siste hvilested
 Alle som vil følge «far»
til hvile

er velkommen til …. kirke…
er velkommen til …. kirke…
er velkommen til …. kirke…

Åpent minnesamvær kan gjøres kjent i annonsen
 Alle er velkommen i kirken og til minnesamvær / minnestund på…
Kondolanse
 Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven.
 Vennligst ingen kondolanse ved graven.
 Vennligst ingen kondolanse ved graven, hvor sørgehøytideligheten avsluttes.
 Vennligst ingen kondolanse. (frarådes, siden folk vil unngå å ta kontakt generelt)
Det kan sies noe om blomster og gaver til særlige formål
 Like kjært som blomster er en gave til…
 I stedet for blomster
kan en gave gis til…
 I stedet for blomster
ønskes en gave til…
 Mulig tiltenkt oppmerksomhet kan gis til…

(åpen for blomster)
(litt mer nei til blomster)
(utelukker blomster)

Begravelse i stillhet eller for nærmeste familie
 Etter «avdødes» ønske vil b…..elsen finne sted i stillhet.
 Etter «avdødes» ønske vil b…..elsen foregå i stillhet.
 B.….elsen finner sted i stillhet.
 B.….else for den nærmeste familie fra …… kirke…
 Etter «avdødes» ønske har begravelsen funnet sted i stillhet med de nærmeste tilstede.
 Etter «avdødes» ønske har b…..elsen funnet sted i stillhet.
 B.….elsen har funnet sted i stillhet.
Ulykke
 …døde brått fra oss
 …døde plutselig
 …døde brått og uventet fra oss
 …ble brått revet fra oss
Selvmord
 …gikk fra oss
 …forlot oss
 …forlot oss brått
 …valgte å forlate oss
Barnedødsfall
 …døde i mors liv
 …født / død «dato»
 … fikk leve i bare…
 … døde fra oss…

Tidsfrister for dødsannonser:
Namdalsavisa:
kl.15.00 dagen før utgivelse
Trønderavisa:
kl.14.30 dagen før utgivelse
Adresseavisen:
Booking senest kl.14.00 dagen før utgivelse. Siste frist for endring kl. 14.30.

