
Minneshälsningar 

 

Du går ifrån oss men är ej borta. I våra tankar du lever kvar 

Du kommer alltid att finnas i mitt/vårt minne 

Tack för det vackra minnet du lämnat kvar 

Du finns för alltid i mitt hjärta 

Tack för alla ljusa minnen 

Vackra minnen är de starkaste trådarna i livets väv 

En kär hälsning 

Vila i frid 

Sov i ro 

Tack för god  vänskap under många år 

Tack för alla trevliga stunder 

Tack för alla lyckliga år vi fick tillsammans 

Tack för allt du givit oss 

Tack för din kärlek och omsorg 

Jag ska alltid minnas dig 

Ett sista farväl 

Jag älskar dig 

Du var mitt allt 

En sista hälsning 

Genom sorgens mörker lyser minnenas ljus 

Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans 

 

 



Verser & Dikter 

Gråt ej för at jag är borta 

Gläds för att jag har funnits 

Säg ej med sorg att jag är död 
Säg i tacksamhet att jag har levat 

Livets dag till afton gått. 

    Hjärtat nu sin vila fått 

Ditt goda hjärta och glada lynne, 
hos oss skall leva i tacksamt minne 

Säg ej med sorg att jag är död 

Säg i tacksamhet att jag har levat 

Så liten plats en människa 
tar på jorden, 

mindre än ett träd i skogen. 

Så stort tomrum hon lämnar efter sig. 
En hel värld kan inte fylla det 

Du går ifrån oss, men är ej borta 

I våra tankar Du lever kvar 

Hur skönt att somna när dagen är slut 
hur skönt att vila från lidandet ut 

Livets slut kan ingen hindra 
  men vackra minnen kan sorgen lindra 

I världen är du bara någon, 
för någon är du hela världen 

Tack för vad du givit, 
tack för vad du var. 

Tack för ljusa minnet 
som du lämnat kvar 

                        Far har räckt ut handen  

                           mor har fattat den. 
                                        På den andra stranden 
                                              mötas de igen. 

Det kom en stilla vind 

och smekte ömt din trötta kind. 
Liksom ett ljus som blåstes ut, 

din levnadsdag har nått sitt slut. 



Ett strävsamt liv har slocknat ut, 

en flitig hand har domnat. 
Din långa arbetsdag är slut, 

ditt trötta huvud somnat. 

Frid viskar träden kring 
hemmet du älskat. 

Farväl bugar blommorna 

du vårdat så ömt. 
Tack kvittrar fåglarna 

som var morgon dig hälsat. 
Tyst viskar vinden farväl. 

När sorgen nästan bryter dig, 
när allt känns hopplöst trist, 

försök att minnas det du fått 
och inte allt du mist. 

 

1. Någonstans inom oss 

är vi alltid tillsammans. 
Någonstans inom oss 

kan vår kärlek aldrig fly. 

Någonstans o någonstans 
Erik Lindegren 

 

2. Ibland liksom hejdar sig 

tiden ett slag 
och någonting alldeles oväntat sker. 

Världen förändrar sig varje dag 

men ibland blir den aldrig densamma mer. 
Alf Henrikson 

 

3. Kärleken är så förunderligt stark, 

kuvas av intet i världen. 
Rosor slår ut ur den hårdaste mark 

som sol över mörka gärden. 

Mitt hjärta är ditt, 
ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. 

Nils Ferlin 


