
Dødsannoncer med billeder

Vignetter i dødsannoncer (Farvetillæg 400 kr. Prisen er inkl. moms)

BerlingskeMediaA/S
Pilestræde34
DK-1147KøbenhavnK
Telefon33753500

- Der kan kun anvendes fotos i standardformatet 21 mm x 28 mm (portrætfoto uden andre effekter).
- Berlingske forbeholder sig ret til at afvise billeder der efter avisens skøn virker uetiske eller ikke opfylder ovennævne definitioner

af et portrætfoto.

booking@berlingske.dk
www.b.dk
www.berlingskemedia.dk
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Vores elskede far, morfar, farfar, svigerfar og oldefar

civilingeniør

Erik Rønne Jespersen
født 20. september 1932

er stille sovet ind i sit hjem den 18. juni 2017

Endnu et lys er slukket - endnu et liv er endt
Endnu en stjerne er for os på himmelen tændt

Lydia, Carsten, Helle, Anne og Claus

En stor tak for kærlig pleje og omsorg 
til personalet på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice

2x92 4192,80 kr. 

Vores vidunderlige mor

Kirsten Rosengram
er taget fra os efter kort tids sygdom den 20. juni 2017

Du vil for altid have en stor plads i vore hjerter

Sara og Claus

Bisættelsen finder sted i stilhed

2x65 2918,70 kr. 

Min kære hustru
vores elskede datter

Elisabeth Gram

22. 6. 1944
    30. 6. 2017

Frank, mor og far

1x59
Farve: 400,00 kr.

1332,45 kr.  

1732,45 kr. 

+

Vores elskede far, morfar, farfar og svigerfar

Gunnar Jørgensen

 R1

31. 1. 1923            † 4. 6. 2017

Vi savner dig

Familien

Bisættelsen finder sted fra Gladsaxe 

Kirke fredag den 8. juni kl. 14.00
2x60 2707,20 kr.

Hanne K. Sørensen

14. 6. 1933 † 19. 6. 2017 

Jørgen, Christian, Susanne og Emil 

Bisættelsen har fundet sted
2x37 1734,30 kr. 

Priser: 19,70 kr. pr. mm pr. spaltebredde/hverdage 
35,70 kr. pr. mm pr. spaltebredde/søndage/helligdage

Rabat: Dødsannonce + taksigelse 
25% rabat på taksigelsen

Deadlines: Mandag - Torsdag kl. 14.00 
Fredag kl. 13.00

BEMÆRK: Priserne er inkl. produktion, miljø tillæg og moms.
(1,10 kr. pr. mm pr. spalte/produktion samt   
0,06 kr. pr. mm pr. spalte/miljø tillæg).
De viste priser er hverdagspriser (mandag-lørdag). 
Søndag ca. dobbelt pris.

NB! Alle annonceindrykninger i vores dagblade vil   
blive pålagt et miljø tillæg på 0,06 kr. pr. mm pr.  
spalte. 

Ved indrykning

En hjertelig tak

for den store deltagelse, for alle de smukke blomster
og de trøstende ord ved

Hans Petersens

bisættelse

Jytte Petersen2x47
-25% 

1654,95 kr. 

Taksigelse

    Mindeord           

De viste annoncer er kun eksempler og det er muligt at bestille andre størrelser 

Henvendelse på tlf. 33753500 eller mail til booking@berlingske.dk

†

Dødsannoncer - 2018 priser

Vor elskede
mor, mormor
og bedstemor

fhv. skolelærer

Ellen Dirk

Hansen

født 27. maj 1920 sov 
stille ind i sit hjem
den 17. juni 2017

Begravelsen foregår
fra Hellerup Kirke

torsdag den 21. juni
kl. 13.00

1x85         1882,35 kr. 

2x38Mindeord - Esther Nielsen. 
Vi har mistet vores kære Esther den 1. 1. 2017. 
Esther blev født i Kolding ud af søskendeflok på 3 og efterlader 
et stort tomrum for mange mennesker. Ikke mindst for hendes 
ægtemand og deres 2 børn. Esther var en dedikeret jazzentusiast 
og kendt for sit store engagement i humanitært arbejde. 
Folk vil huske hende for sit altid gode humør og smittende 
arbejdsiver. Kolding har mistet en af sine egne dyrebare fund, 
en stor personlighed der vil blive dybt savnet. 
Æret være hendes minde. 
Charlotte Henriksen. 

2x38

1297,80 kr.


