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1. 

Du sovnet så stille 

da ferden var endt, 

men minnene om deg 

vil aldri bli glemt. 

2. 

Ha takk, o kjære, hvil i fred, 

ha takk for alle gode dager. 

Du minnes vil med kjærlighet 

av oss som er tilbake. 

3. 

Så er din flittige hånd dovnet hen 

slik trygghet det lå i den. 

Du mor du hjalp oss og 

gledet oss trutt 

helt til din arbeidsdag tok slutt. 

4. 

Så lukker vi deg i vårt hjerte inn 

og gjemmer deg innerst der inne. 

Der skal du fredfullt 

få bo i vårt sinn, 

som vårt aller kjæreste minne. 

5. 

Stille suser trærne 

rundt hjemmet du elsket, 

farvel nikker blomstene 

du vernet så tro. 

Takk kvitrer fuglene 

du var så glad i, 

mildt hvisker vinden, 

sov i ro. 

6. 

Fritt suser trærne 

rundt hjemmet du elsket. 

Farvel nikker blomstene 

du vernet så tro. 

Takk kvitrer fuglene 

som dagen deg hilset. 

Stilt hvisker vinden, 

sov i ro. 

7. 

I stillhet du led 

hvil nå i fred. 

8. 

Hvor kjærlighet er, der er tro. 

Hvor tro er, der er fred. 

9. 

Du sovnet så stille 

fra plager og vondt. 

Nå er du borte 

det er stille og tomt. 

10. 

Ha takk for alt du kjære, 

hva du for oss har gjort. 

Vi vil i hjertet bære 

ditt minne rikt og stort. 

11. 

Takk for alle gode minner 

12. 

Du vil alltid være blant oss. 

13. 

En liten engel til oss kom, 

hilste blott og vendte om. 

14. 

Det led mot kveld og sol gikk ned, 

ditt hjerte stilnet og du fikk fred. 

15. 

Et strevsomt liv har ebbet ut, 

en flittig hånd har dovnet, 

din arbeidsdag har nå tatt slutt, 

ditt gode hjerte sovnet. 

16. 

Et strevsomt liv har ebbet ut, 

to flittige hender er visnet bort. 

Vi takker deg av hjertet 

for alt som du har gjort. 

17. 

Ditt hjerte som banket 

så varmt for oss alle, 

og øyne som lyste 

og strålte så ømt, 

har stanset og sloknet 

til sorg for oss alle, 

hva du har gjort 

skal aldri bli glemt. 



18. 

Ha takk for alle dager, 

du omsorg for oss ha, 

nå har du lagt ned staven, 

og reiste slik du ba. 

Vi minnes deg med glede, 

du fulgte med i alt. 

Og dømte aldri andre, 

om de gjorde rett og galt. 

19. 

Vår siste takk fra alle, 

fra oss som sto deg nær. 

Din kjærlighet du ga oss 

vi alltid var deg kjær. 

20. 

Så kom dagen og siste timen, 

livets vei til ende var. 

Takk for år og alle stunder, 

takk for alt du for oss var. 

21. 

Borte for alltid, 

men likevel nær, 

du var oss så inderlig kjær. 

Din kjærlighet, godhet 

vil aldri bli glemt, 

innerst i hjertet 

har vi deg gjemt. 

22. 

Godt å få kvile 

når kreftene veiknar. 

Trøtt etter årelangt 

arbeid og slit. 

Trygt i den evige kvile få sovna. 

Ha takk frå oss alle. 

Kvil i fred. 

23. 

Hva du led det ingen kjente, 

stille lå du der og så, 

hva du tenkte, hva du følte 

får vi aldri svar på nå. 

24. 

Tiden er båten vi alle ror, 

alle har glede og sorg om bord 

Felles for alle er avskjed engang, 

møt den med vemodets stille klang. 

25. 

Din tapre strid for livet 

den er over. 

Din lange kamp 

mot sykdom den er endt. 

I fred og uten sorg 

du sover. 

Befridd fra hver en smerte 

du har kjent. 

26. 

To trette slitne hender 

for alltid er lagt ned. 

Nå har vi bare minner, 

og de skal vare ved. 

Vår siste takk fra alle, 

fra oss som sto deg nær. 

Din kjærlighet du ga oss, 

vi alltid var deg kjær. 

27. 

Dødens makt kan ingen hindre. 

Men gode minner 

kan sorgen lindre. 

28. 

En fjellets mann 

har vandret hen, 

takk for alt vår kjære venn. 

29. 

Vi minnes deg i godhet, 

og for din omsorg. 

30. 

Alltid kjærlig, god og snill 

aldri vi deg glemme vil. 

31. 

Vond var din sykdom, 

tålmodig du led, 

hvil nå vår hjertens kjære i fred. 

32. 

Det blir så stille 

og savnet så stort, 

men minnene vil vare evig. 

33. 

Et hjerte av godhet 

har sluttet å slå 

en gavmild hånd har dovnet. 

Vondt å miste, vanskelig å forstå 

hvorfor så brått vi skilles. 



Alltid klar til å hjelpe 

glad i ditt sinn 

er du vårt kjæreste minne. 

34. 

Du gav oss så mye, 

men krevde så lite 

din omsorg for andre 

gikk foran deg selv. 

Det viste du daglig 

så lenge du levde. 

En hverdagshelt 

har tatt farvel. 

35. 

Trofast i sorg og glede, 

du ved vår side har stått. 

Takk for hver dag og hver time, 

vi sammen med deg har fått. 

36. 

Ingen er med oss for alltid 

tiden forsvinner så fort, 

men minnene får vi beholde 

til lindring når savnet er stort. 

37. 

Det blir så stille 

og savnet så stort, 

men minnene vil vare evig. 

38. 

En krans vi binder 

av kjærlige minner 

med hjertelig takk. 

39. 

Fra livet til døden 

er veien så kort. 

Vi kan ikke fatte 

at du er gått bort. 

40. 

Mor har rakt ut hånden, 

far har grepet den. 

På den andre siden 

møtes de igjen. 

41. 

MOR - tre små bokstaver, 

men bak dette enkle ord, 

gjemmes en hel liten verden 

av alt det beste på jord. 

Der finnes så stort et hjerte 

hvor det som er godt blir gjemt, 

og skuffelser, sorg og smerte, 

hos mor blir borte og glemt. 

42 

I sorgen finnes glede 

for alt som du gav 

av kjærlighet og omsorg 

til dem du holdt av. 

Klar til å hjelpe 

og glad i sinnet 

er du vårt aller 

kjæreste minne. 

43. 

Fra ditt liv så lett vi finner 

gode, rike, vakre minner. 

44 

Takk for hver gledesstund på jord 

det trøster når vår sorg er stor. 

45. 

God og snill du alltid var 

derfor blir det aldri slik 

det engang var. 

Takk for alt kjære…. 

46. 

Mor har rakt ut hånden, 

far har grepet den. 

På den andre siden 

møtes de igjen. 

47. 

Vi glemmer ei vår mor,vår første venn på 

jord. 

Du ledet våre første trinn, 

du tørket tårer av vårt kinn. 

Aldri kan vi bli så stor 

at minnet falmer om deg, mor. 

48. 

Det kom en dag en stille 

vind og strøk så ømt ditt 

trette kinn. Liksom et lys 

som slukner ut, din livsdag 

nu har tatt sin slutt. 

49. 

Jeg går sakte der fjellet begynner, 

langt der opp er toppen et sted. 

Jeg vil høre hva fjellet forkynner, 

det gir meg ro med en sitrende fred. 



50. 

Du ville oss alle 

så inderlig vel, 

du elsket oss alle 

av hele din sjel. 

51. 

Takk for den kraften og 

gleden du gav oss. 

52. 

Fred og hvile vi deg unner. 

Takk for alle gode stunder. 

53. 

Ingen er med oss for alltid, 

tiden forsvinner så fort. 

Men minnene får vi beholde, 

til lindring når savnet er stort. 

54. 

Ditt gode smil, din varme hånd 

du rakte til oss alle. 

Din omsorg for oss var så stor, 

og sårt vi vil deg savne. 

55. 

Du ga oss så mye, 

men krevde så lite. 

På slutten du led, 

hvil nå i fred. 

56. 

Så kom natten med snø i luften, 

du fikk din hvile og sovnet inn. 

Vi hilser deg med takk på ferden, 

og lukker deg i vårt minne inn. 

57. 

Siste hilsen fra avdøde 

til familie og venner: 

Den dagen jeg går 

for ikke å vende tilbake, 

vil jeg at dere minnes meg 

slik som jeg var. 

Det blir bare verre 

mine kjære, om dere gråter. 

Jeg vil at dere lever 

og livslysten har, 

mine elskede kjære. 

Jeg vil at dere våkner 

og lever de dager 

og den tid dere har. 

58. 

I sorgen finnes glede 

for alt som du gav 

av kjærlighet og omsorg 

til dem du holdt av. 

Klar til å hjelpe 

og glad i sinnet 

er du vårt aller 

kjæreste minne. 

59. 

Med takk vi deg i 

vårt hjerte gjemmer. 

Din godhet vi aldri glemmer. 

60. 

Du hviler trygt 

til du skal bo 

for evig i Guds herlighet. 

Vi fikk i arv 

ditt håp, din tro 

og størst av alt: 

Din kjærlighet. 

 

 


