Vers til annonser

Takk for alle gode minner
Takk for din kjærlighet og omsorg for
oss alle
Sårt er savnet
Størst av alt er kjærligheten
Elsket og savnet
Høyt elsket,
dypt savnet
Elsket og savnet. Hvil i fred.
Hvil i fred.
Takk for alt
Du var oss alle så kjær,
derfor så tung å miste.
En liten engel til oss kom,
hilste blott og vendte om.
En liten engel til oss kom,
smilte blidt og vendte om.
Alltid kjærlig, god og mild,
aldri vi deg glemme vil.
Det led mot aften,
din sol gikk ned.
Din smerte stilnet,
og du fikk fred.
Alltid andres ve og vel,
aldri sparte du deg selv.
En inderlig takk fra dine kjære.

Din godhet og omsorg vi i minnet vil
bære.
Ditt hjerte som banket
så hardt for oss alle,
ditt øye som lyste
av godhet og varme
har stanset og sluknet
til sorg for oss hjemme,
men hva du har vært
vil vi aldri glemme.
Du sovnet så stille da reisen var slutt.
Det hjerte som banket
så varmt for oss alle,
og øyne som lyste
og strålte så ømt
har stanset og sluknet
til sorg for oss alle.
Hva du har gjort
skal aldri bli glemt.
Du sovnet så stille da reisen var slutt,
fra alt som deg plaget nå hviler du
ut.
Vi unner deg hvilen, men savner deg
sårt.
Takk for all kjærlighet du lot oss få.
Et strevsomt liv har ebbet ut
en flittig hånd er dovnet.
Din arbeidsdag har nu tatt slutt
ditt gode hjerte sovnet.
Et strevsomt liv har tatt slutt,
en flittig hånd har dovnet.
Et mildt og kjærlig blikk gått ut,
et gavmildt menneske sovnet.
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».
Et hjerte av godhet
har sluttet å slå,
en gavmild hånd
er dovnet.
Tung å miste,
vondt å forså.
Fred du fikk
da du sovnet.
Så lukker vi deg i våre hjerter inn,
og gjemmer deg innerst inne.
Der skal du fredfullt bo i våre sinn
som et kjært og dyrebart minne.

