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«Planen var at jeg skulle besøke åstedet ved Dakotabygningen, der Lennon ble skutt, der brillene falt, og jeg
tenkte liksom at jeg kunne legge fire blomster der, fra oss, fra The Snafus, for vi er fire fremdeles, ikke sant,
ville ikke det vært riktig, det var liksom mitt oppdrag.»
Bisettelsen er avslutningen på trilogien som startet med Beatles (1984) og fortsatte med Bly (1990)
Bly og Bisettelsen blir lest av Kim Haugen
Bisettelse. Prinsesse Märtha Louise representerte Kongefamilien ved bisettelsen til friherre Niclas
Silfverschiöld i Erska kirke i den svenske kommunen Alingsås i.
Gravferdshjelpen er et begravelsesbyrå som bistår med begravelse og bisettelse i Bergen og omegn. Vi har
drevet med gravferd siden 1991, og bistår med alt praktisk.
Det er godt å vite at du kan få hjelp til det som må ordnes ved et dødsfall. Gravferdskonsulentene hos
Begravelsesbyrået AS kan ta hånd om de … Den enkle, hvite kisten var omkranset av et vell av blomster og
kranser, fra blant annet kongehuset, regjeringen, Stortinget, Nobelkomiteen og en rekke. Du kan trygt overlate
alle de praktiske oppgaver til oss. Både det som har med selve bisettelsen og begravelsen å gjøre, og det som
skal ordnes med papirer og. Alpha Begravelse tilbyr begravelser, bisettelser og urnesermoni med base i
Stavanger. Vi gjennomfører kremasjon og gravferd i de omkringliggende kommuner som Sandnes.

Hjemmesiden til Stine Sofies Stiftelse. Vi arbeider for å beskytte barn mot vold og overgrep.
Velkommenoslo.no er for flyktninger og innvandrere samt nettverket rundt, og har oppdatert informasjon om
godkjenningsordninger, utdanningsveier, norskopplæring. Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter
sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden. Gravferden har stor betydning i arbeidet med å ta en.
Dødsannonsen stod på trykk i lørdagens papirutgave av Aftenposten. Monsen Røkke gikk bort 5. mars 2016,
og bisettelsen har funnet sted. I dødsannonsen.

