En siste hilsen
– blomster til sorg

En hyllest

til et levd liv

Mennesker er så forskjellige, og det skal begravelser også være. En personlig
begravelse betyr ikke at den må være spektakulær. Det viktigeste er at det føles
riktig. At det stemmer med dine og avdødes ønsker.
En siste hilsen med blomster er en vakker og tradisjonell måte å ta farvel på.
Blomstene har flere oppgaver ved livets slutt. De skaper først og fremst en
vakker og verdig ramme rundt seremonien, bekrefter omtanke og gir trøst til
de etterlatte, – samtidig bidrar blomstene med å fortelle historien til den som
har gått bort. De kan speile avdødes interesser eller personlighet. Dette gjøres
ved hjelp av valg av farger, blomstersorter eller type blomsterarbeid. Et hav av
ulike blomster til en bestemor som elsket hagen, et fyrverkeri av farger til hun
som danset til latinske rytmer, naturen som forbilde til skogens mann eller et
varmt rødt hjerte til den du elsket høyere enn noe annet!
Det finnes ingen fasit, men mulighetene er mange. Våre dekoratører er håndverkere med fagstolthet som signatur. De vet hva som skal til, – og med dine
ønsker og vår fagkunnskap skapes en vakker og unik avskjed for den som har
gått bort.

Størrelser
Flere av våre vakre blomsterarbeider lages i forskjellige
størrelser. Mens du kan få buketter og dekorasjoner i den
prisklassen og størrelsen du ønsker, lages hjerter og kranser
i flere faste størrelser. I denne brosjyren viser vi de fleste,
men det kan være vanskelig å få inntrykk av hvor stort eller
lite noe er på et bilde. Vi har derfor merket kranser og
hjerter med størrelse gjennom hele brosjyren, samt at du
får en fin oversikt her.
Ta kontakt med din lokale Interflorabutikk for råd og
veiledning både på størrelse og pris.
HJERTE

Sorg er glede og kjærlighet pakket inn i tårer av
lengsel og smerte etter en kjær man har mistet

– Ukjent
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Standard
Small
Medium
Large
Extra large

KRANS

KRONEKRANS

–

–

55 cm

27 cm

50 cm

–

35 cm

60 cm

–

44 cm (åpent)

70 cm

–

–

85 cm

–
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Alterbuketter
På alteret er det alltid to buketter, hvem som skaffer disse
kan variere noe fra kirkelyd til kirkelyd. For å skape en best
mulig helhet i kirkerommet anbefales det at farger og blomster stemmer overens med det som er valgt i kistepynten.

Tidløst

og harmonisk uttrykk

Vi møtes igjen
4

Alle blomsterarbeidene du ser her kan lages i
ulike farger og størrelser. Ta kontakt med din
lokale Interflorabutikk for råd og veiledning.

Minnebord
Mange velger å ha et bord i inngangspartiet med blomster,
tente lys og et bilde av den som har gått bort. Blomster og
lys skaper en rolig, god atmosfære sammen med bildet.
Vi anbefaler også her å velge farger i tråd med den øvrige
pynten i seremonirommet for å oppnå en god helhet.
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1. 170721 KISTEDEKORASJON (M) Klassisk kistepynt i lyse, delikate fargetoner. Utrykket er tidløst og harmonisk.
2. 170722 KRONEKRANS Kronekrans satt sammen av blomster i lyse, varme farger.
3. 170725 HJERTE (M) Nydelig, småblomstret hjerte i varme, harmoniske pastellfarger. Utrykket er lyst, lett og minner om
vår og sommer. 4. 170723 KRANS (L) Delikat krans i milde, varme pastellfarger. En hilsen som utrykker varme og omtanke.
5. 170730 BÅREDEKORASJON (HØY) Flott kranseformet båredekorasjon med et moderne utrykk. Dette er en vakker og
annerledes blomsterhilsen som garantert vil bli lagt merke til. 6. 170724 KRANS MED LYS Vilt og vakkert. Frodig,
blomstrende krans med lys i midten. En utradisjonell blomsterhilsen som vil bli husket lenge. 7. 170726 BÅREBUKETT (S)
Enkel bårebukett med duse, varme roser og grønt.
6

8. 170727 BÅREBUKETT (M) Frodig bårebukett i harmoniske, varme pastellfarger. 9. 170728 BÅREDEKORASJON (M) Delikat
båredekorasjon i duse, harmoniske farger. 10. 170729 BÅREDEKORASJON (L) Varm og frodig blomsterhilsen. Fargene er duse
og båredekorasjonen har et rolig, harmonisk utrykk som utstråler varme og omtanke. 11. 170731 URNEDEKORASJON Frodig
krans som omslutter urnen og gir en følelse av en harmonisk hage i full blomst.
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Kirkekaffe og minnestund
Etter seremonien er det vanlig at familie og venner samles til et måltid. En vakker pyntet minnestund er
en god start på noe nytt. Felleskap gjør godt. Vi foreviger noe verdifullt i hjertet vårt og tar det med oss på
veien videre.
Det finnes ingen regel på hvor mye eller hvor lite blomster som er vanlig til minnestund, og mulighetene
er mange. Det kan være vakre dekorasjoner på bordene eller løst arrangerte blomster i fine vaser. Noen
velger i tillegg lys i vakre lykter og løse kronblader av f.eks roser for å komplementere bordpynten. Vi
anbefaler også her å velge farger i tråd med den øvrige pynten for å oppnå en god helhet.
Ta kontakt med din lokale faghandel for å høre om mulighetene.
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Stilrent
og klassisk uttrykk

Andre farger
Mange ønsker å fortelle noe om persoligheten til den
som har gått bort ved hjelp av fargebruk i blomsterarbeidene. En fargerik krans til en sprudlende tante sier
mere enn tusen ord. Alle blomsterarbeidene du ser her
kan lages i ulike farger og størrelser. Dine ønsker er
viktige for oss.

Hvil i fred
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Ta kontakt med din lokale Interflorabutikk for råd og
veiledning. Med dine ønsker og vår fagkunnskap skapes
personlig og unikt sorgbinderi.
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Øyet kan smile, munnen kan le,

men gråten i hjertet kan ingen se
– Ukjent
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1. 170707 KISTEDEKORASJON (L) Praktfull kistepynt i klassisk og stilrent utrykk. Kistepynten domineres av hvite blomster
og sammen med ulike grønne nyanser skapes et godt og harmonisk fargebilde. 2. 170706 KISTEDEKORASJON (S) Sart og
vakker, liten kistepynt satt sammen av hvite blomster med innslag av fersken. 3. 170701 KRANS (S) Klassisk krans satt sammen av hvite blomster med innslag av grønt. 4. 170702 KRANS (M) Vakker, runddekorert krans satt sammen av hvite blomster
med innslag av grønt. 5. 170704 KRANS (XL) Praktfull, eksklusiv krans med vakre detaljer. Kombinasjonen mellom ulike hvite
blomster og et utvalg av grønne materialer skaper et stilrent og klassisk utrykk. 6. 170703 KRANS (L) Elegant og stilfull krans.
Kombinasjonen mellom ulike hvite blomster og et utvalg av grønne materialer skaper et stilrent, klassisk utrykk.
7. 170711 BÅREBUKETT (S) Enkel bårebukett med hvite roser og grønt. 8. 170712 BÅREBUKETT (M) Tradisjonell bårebukett
satt sammen av dagens utvalg av ulike hvite blomster. 9. 170705 KRONEKRANS Tradisjonell kronekrans satt sammen av
blomster i sarte, lyse farger.
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1. 170708 HJERTE (S) Klassisk, lite blomsterhjerte satt sammen av hvite blomster med innslag av grønt.
2. 170709 HJERTE (L) En herlig miks av vakre, hvite blomster satt sammen til et delikat blomsterhjerte. Klassisk og tidløs
blomsterhilsen som utrykker det man ikke alltid klarer å si med ord. 3. 170715 BÅREDEKORASJON (L) Klassisk, stilfull
båredekorasjon satt sammen av blomster i hvite og grønne nyanser.
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4. 170713 BÅREDEKORASJON (S) Vakker, hvit båredekorasjon. 5. 170714 BÅREDEKORASJON (M) Elegant båredekorasjon i
hvite og grønne nyanser. 6. 170710 HJERTE (ÅPENT, L) Frodig, åpent hjerte i klassisk, stilrent utrykk.
7. 170720 BÅREDEKORASJON M/LYS Kombinasjonen av blomster og lys skaper en vakker og lun stemning. Et godt valg
dersom du ønsker en blomsterhilsen som skiller seg fra mengden.
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1. 170719 KRANS M/LYS (33 CM) Blomster og lys skaper en rolig, god atmosfære. Denne vakre blomsterhilsenen kan
plasseres ved båren, på minnebordet eller et annet egnet sted i seremonirommet. 2. 170717 URNEDEKORASJON
Vakker og tidløs dekorasjon der urnen har fått en naturlig plass i blomsterarbeidet.
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3. 170716 URNEPYNT Enkel dekor på urne. Tidløst og klassisk utrykk i hvite og grønne fargetoner.
4. 170718 KORS Et kors dekket av hvite, vakre blomster. En nydelig og symbolsk hilsen når man skal minnes en som har
gått bort.
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Sorg går ikke over. Den tar bare en annen form. En sorg ligner på havet.

Til å begynne med er bølgene veldig krappe. Så kommer dønningene, men
det blir aldri mer havblikk.
– Iben Sandemose

Friskt

og fargerikt uttrykk

Takk for alt
18

Alle blomsterarbeidene du ser her kan lages i
ulike farger og størrelser. Ta kontakt med din
lokale Interflorabutikk for råd og veiledning.
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1. 170735 KISTEDEKORASJON (M) En herlig miks av fargesterke blomster skaper en kistepynt med et friskt og fargerikt
utrykk. Kistepynten utstråler livsglede og er en fin hyllest til et levd liv. 2. 170736 KRONEKRANS Tradisjonell kronekrans satt
sammen av blomster i sterke, klare farger. 3. 170737 KRANS (M) En hyllest til et levd liv. Fargerik krans som
utstråler varme og livsglede.
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Det finnes et land bakom tårer
Hvor de vakreste blomster gror
Hvor solen for alltid lyser
og lykken og gleden er stor

Det finnes et land bakom tårer
Hvor drømmen og framtiden bor
Hvor englene stille vokter
hver ufødte søster og bror
– Ukjent

1. 170741 BÅREDEKORASJON (M) En herlig kombinasjon av blomster i friske, klare farger. En blomsterhilsen som utstråler
varme og vitner om et menneske som har levd livet til det fulle. 2. 170740 BUKETT Frodig bukett som kan stå av seg selv på
gulvet, eller et annet sted i seremonirommet. Et godt alternativ til den tradisjonelle bårebuketten.
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3. 170738 HJERTE (ÅPENT, XL) Flott hjerte fylt av en mengde roser i sterke, klare farger.
4. 170739 PUTE Vakker og varm. En pute av blomster, en blomsterhilsen som skiller seg fra mengden og vil være et rolig og
godt blikkfang i seremonirommet.
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Varmt

og lidenskapelig uttrykk

Elsket og savnet
24

Alle blomsterarbeidene du ser her kan lages i
ulike farger og størrelser. Ta kontakt med din
lokale Interflorabutikk for råd og veiledning.
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Entre/kirketrapp/lykter/strø
Et vakkert pyntet inngangsparti gjør at man føler seg
velkommen og gir en fin ramme når vi skal minnes og
vise respekt for den som har gått bort. Det finnes ingen
fasit, mulighetene er mange. Tente lykter og blomsterstrø,
buketter eller vakre plantearrangementer. For å skape en
harmonisk og god helhet velger man gjerne blomster i tråd
med den øvrige pynten i seremonirommet.
Mange Interflora-butikker har lykter og annen dekor
for utleie.
Ta kontakt med din lokale faghandel for å høre om
mulighetene.

1

Påleggingsblomst
Ofte ønsker venner og familie å ha med enkle blomster
til å legge på kisten. Det er litt ulikt hvordan dette gjøres,
noen ganger legger man blomsten på i forbindelse med en
tale, eller som en del av seremonien, mens andre steder
skjer dette ute i forbindelse med jordpåkastelse.
Forhør deg med begravelsesbyrået dersom du er usikker
på når og hvordan dette skal gjøres.

1. 170743 KISTEHJERTE Ekte kjærlighet. Hundrevis av vakre, røde roser satt sammen til et overdådig vakkert hjerte - en helt
spesiell og ualminnelig vakker kistepynt.
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1. 170747 HJERTE (M) Herlig kombinasjon av røde blomster satt sammen til en vakker hjerteform.
2. 170742 KISTEDEKORASJON (M) En vakker kistepynt satt sammen av røde blomster forbindes ofte med kjærlighet og er
for mange et godt, trygt valg som en siste hilsen til en de hadde kjær. 3. 170745 KRONEKRANS Tradisjonell
kronekrans satt sammen av blomster i røde farger. 4. 170746 KRANS (M) Varm, smakfull krans i rødt – kjærlighetens farge.
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En flott blomsterhilsen til en som sto deg nær. 5. 170744 BÅREBUKETT Utradisjonell bårebukett i flat vifteform – for deg
som ønsker en enkel hilsen utenom det vanlige. 6. 170749 BÅREDEKORASJON (L) Tradisjonell båredekorasjon i høy vifteform, satt sammen av ulike røde blomster. 7. 170748 HJERTE (L) Et stort, flott hjerte fylt av røde roser som utstråler ekte
kjærlighet.
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Barn
og ungdom

Å skulle ta avskjed med et lite barn eller en
ungdom er noe av det vanskeligste. Vi hjelper
deg med å skape blomsterarbeider som bidrar til
en unik og personlig avskjed.
Muligheten er mange, – yndig og vakkert, delikat
og rolig, lekent, fargerikt, barnslig eller så modig
og tøff som bare en tenåring kan være. Her er det
ingen fasit. Uttrykk og størrelse tilpasses barnets
alder og dine ønsker.

1. 170734 KRANS (LITEN) Vakker, liten, yndig krans satt sammen av blomster i lette pastellfarger.
2. 170733 KISTEHJERTE (BABY/BARN) Nydelig, yndig, lite hjerte tilpasset barnekiste. Dette er en spesielt vakker og unik
kistepynt som enkelt kan varieres i farge om man ønsker noe annet enn hvitt.
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Minnet om
det du var,
en skatt
vi alltid har
– Ukjent

3. 170732 KISTEDEKORASJON (BARN) Vakker, sart, liten kistepynt tilpasset barnekiste. Kistepynten tilpasses barnets alder
og pårørendes ønske om fargetoner for å skape en unik og personlig avskjedshilsen.
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1

Vinter/Vår

5

Vår/
sommer

Årstider
Hver årstid har sin sjarm, – vårens lyse, lette
farger, sommerens vakre, friske toner eller
høstens varme, strålende fargeprakt. Årstiden
er et godt utgangspunkt for valg av blomster og
farger når man skal minnes en som har gått bort.

Alle blomsterarbeidene du ser
her kan lages i ulike farger og
størrelser. Ta kontakt med din
lokale Interflorabutikk for råd
og veiledning.

Det er ikke alle typer blomster som kan skaffes
hele året. Spør din lokale faghandel dersom du
ønsker noen av disse produktene utenom
sesong.
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1. 170753 KRANS (M) En herlig kombinasjon av blomster i vårens friske farger satt sammen til en vakker krans.
2. 170750 BÅREBUKETT Vårlig bårebukett satt sammen av blomster i sesongens friske farger.
3. 170751 BÅREDEKORASJON Frodig båredekorasjon satt sammen av blomster i lette, friske vårfarger.
4. 170752 HJERTE (M) Blomster i friske, vårlige farger satt sammen til et vakkert hjerte.
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5. 170755 BÅREDEKORASJON Båredekorasjon med inspirasjon fra sommerhagen. Fargepaletten er lys og lett.
6. 170754 BÅREBUKETT Sommerlige farger og materialer satt sammen til en nydelig bårebukett.
7. 170757 KRANS (M) Vakker, blomstrende harmoni. Runddekorert krans satt sammen i sommerens farger.
8. 170756 HJERTE (M) Sommerlig hjerte satt sammen av blomster i skjønne pastellfarger.
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2

Det lyser en stjerne på Himmelen,
et sted hvor alle sjeler får fred.
Vi ser på den når vi er trist og lei,
og vet at det er deg.

– Ukjent
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3

Høst

4

Alle blomsterarbeidene du ser her kan lages i
ulike farger og størrelser. Ta kontakt med din
lokale Interflorabutikk for råd og veiledning.

1. 170760 HJERTE (M) Delikat hjerte satt sammen av blomster i høstens milde, dempede fargetoner.
2. 170761 KRANS (M) Lun og varm krans med inspirasjon fra høstens vakre fargespill.
3. 170758 BÅREBUKETT Bårebukett satt sammen av blomster i høstens gylne fargetoner.
4. 170759 BÅREDEKORASJON Båredekorasjon i høstens varme fargetoner satt sammen av årstidens materialer.
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Minneord
til båndet/sløyfen

Velger du krans, bårebukett eller båredekorasjon har du muligheten til å bruke bånd/sløyfe for å uttrykke
en siste hilsen til den avdøde. Det øverste båndet bringer din hilsen, mens det nederste båndet forteller
hvem som sender den. Under vises noen eksempler på bånd-/sløyfetekst.

Bånd/sløyfe
Det vanligste er
å bruke hvite eller
kremfargede
bånd/sløyfer,
men andre farger
kan skaffes. Som
oftest skrives
teksten med sort,
men gull eller
sølv kan også
være elegant.
Spør din lokale
faghandel om
hva som passer
best til din hilsen.
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Takk kjære ..... for alt du har vært for oss
Takk for gode minner kjære .....
Med kjærlighet og takk for alt du var for oss
Med kjærlighet og takk
Minnes i kjærlighet
Kjært er minnet
Med kjærlighet
En kjærlig hilsen
Et kjærlig farvel
Kjært er minnet
I respekt og kjærlighet
Du var oss så kjær og så tung å miste
Vær fri kjære .....
–
Takk
Takk for alle livets gleder
Takk for minner, takk for håp
Takk kjære ..... for alt du har vært for oss
Takk for all glede
Takk for alt
Takk for varme og smil du gav oss
Takk for gode minner kjære .....
Takk for alt du har vært for oss
Takk for gode stunder og lyse minner som vi har
Takk for all godhet
Takk og farvel
Takk for alle gode år
Med kjærlighet og takk for alt du var for oss
Med kjærlighet og takk
I evig takknemlighet
I takknemlighet for omsorg og kjærlighet

Takk for minner, takk for håp
Takk for gode minner kjære .....
Takk for gode stunder og lyse minner som vi har
Fred over minnet
Fred med ditt minne
Minnes i kjærlighet
Minnene lever
Velsignet være ditt minne
Fra ditt liv så lett vi finner, gode rike, vakre minner
Kjært er minnet
–
Fred over minnet
Fred med ditt minne
Hvil i fred
Fred
–
Vi var så glad i deg, vi savner deg
Elsket og savnet
Høyt elsket, dypt savnet
–
Ingen kjenner dagen før solen går ned
Vi møtes igjen
Du glemmes ei
Verdens beste bestemor/bestefar/mamma/pappa
Med dyp respekt
Den som er elsket blir aldri borte
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Kondolanse
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Når ordene ikke strekker til kan blomster uttrykke din kondolanse. Å
kondolere betyr å vise medfølelse i sorg, og mange velger å sende en
blomsterhilsen hjem til dem som har mistet sine. Her det er viktig å
huske at hilsenen skal stiles til de etterlatte.
Fra gammelt av var blomster knyttet til kondolanser ofte hvite, men
i dag er det like vanlig med duse blomster i varme og delikate fargetoner. I de tilfeller der man regner med at det kommer mye blomster
til de pårørende anbefales det gjerne å sende en plante eller dekorasjon. Om man allikevel ønsker bukett kan det være lurt å velge med
passende vase.
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Arbeidene du ser presentert her er vår helårskolleksjon. På
www.interflora.no vil du i tillegg kunne se vår sesongkolleksjon som
endrer seg fra sesong til sesong. De fleste arbeidene leveres i ønsket
størrelse og pris-klasse. Ta kontakt med din lokale Interflorabutikk for
råd og veiledning.
1. 999672 DEKORASJON PASTELL (LITEN) 2. 999601 HVIT/CREME BUKETT (MEDIUM)
3. 999605 HVIT/CREME BUKETT (EKSKLUSIV) 4. 999634 ROSEBUKETT HVIT/CREME
5. 999636 ROSEBUKETT HVIT/CREME 6. 999609 PASTELLFARGET BUKETT (EKSTRA STOR)
7. 999675 DEKORASJON PASTELL (EKSTRA STOR) 8. 999618 VAKKER HØY BUKETT (LITEN)
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9. 999620 VAKKER HØY BUKETT (STOR) 10. 999641 ROSEBUKETT PASTELLFARGER 11. 999643 ROSEBUKETT PASTELLFARGER 12. 999607 PASTELLFARGET BUKETT (MEDIUM) 13. 999677 HJERTE I HVITT/CREME (LITE) 14. 999622 HVIT
ORKIDÉ M/HVIT POTTE 15. 999623 HVIT ORKIDÉ M/HØY POTTE 16. 999678 HJERTE I HVITT/CREME (STORT)
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Foto: Espen Grønli, trykk: Norengros - Erik Tanche Nilssen AS, layout/design: Tid&Rom Reklamebyrå. Interflora tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil i brosjyren.

