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har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad

Gredeby 31 december 2021

PAPPA och BEA

Isac, Eric, Felicia, Simon

Farmor och Farfar

Släkt och Vänner

Vi alla som känt dig och vet precis hur du var
Önskar så innerligt att du hos oss fanns kvar

Du var noga med vem som fick ta del av ditt liv 
Alla andra bemöda du inte din tid

Tack för de minnen av dig vi nu bär med oss
Och för den värme du gav dina nära förstås

Vi minns dig i allt som du skapat med dina händer
Och i alla mynt som du sparat från otaliga länder

För varje holk du så noggrant har byggt 
Och längs alla vattendrag du fiskat så snyggt

I alla rovfåglar som passerar oss förbi
I den vakande blicken, finns du nu där i? 

Det sår du burit i hjärtat, det som gnagt i ditt bröst
Skulle bära det åt dig, om vi bara fick höra din röst

Du var en så klok och fantastisk person
Vi saknar dig ändlöst nu när tystnaden tar ton

För du lämnar ett tomrum hos alla oss
Som inte var beredda på att du skulle kasta loss

Vi hoppas och tror att du nu funnit frid
Och ska se till att vi minns dig i all evig tid

Bred nu ut dina vingar och flyg så långt du kan nå
Med frihet och lätthet högt upp i det blå

Alla ni som önskar hedra Jacob vid hans begravning är
välkomna till Augerums kyrka torsdagen den 27/1 kl. 10.30.

Efter akten skiljs vi åt. Valfri klädsel. 
Svar om önskat deltagande görs till Törnkvist

Begravningsbyrå (tel. 0455-842 00) via tornkvists.se där man
även kan tända ett ljus för Jacob. Ceremonin kan följas via

direktsändning inne i Jacobs minnesrum.


