
TIL INSPIRASJON
Blomster og pynt til gravferd



NÅR DU ER BORTE
av Tor Jonsson    

Nærast er du når du er borte.
Noko blir borte når du er nær.

Dette kaller eg kjærleik –
Eg veit ikkje kva det er.

Før var kveldane fylte
av susing frå vind og foss.

No ligg ein bortgøymd tone,
og dirrar imellom oss.

Det er en gammel og vakker skikk å la blomster
gi uttrykk for både sorg og glede.
Når nære og kjære går bort, har blomster en forunderlig evne
til å uttrykke både omsorg, medfølelse og takknemlighet.
Slik hører blomster og gravferd naturlig sammen, 
som en verdig ramme rundt et siste farvel.

Sett gjerne et personlig preg på de blomster og farger som velges,
for på den måten å skape en atmosfære som kan gjenspeile 
noe av avdødes liv og interesser.

Blomsterdekorasjonene i denne brosjyren viser noen eksempler
på hva våre dekoratører kan bistå med.
Størrelse og form på dekorasjonene kan selvfølgelig varieres. 
Vi gjør oppmerksom på at enkelte blomster som her er vist 
kan være sesongbetont, men at helhetsinntrykket likevel 
kan skapes ved å benytte alternative blomster.
Det vil også være lokale varianter, som avviker fra bildene vist i denne brosjyren.
Pyntemateriell vil fremstå ulikt ut fra lokalene som benyttes.
Brosjyren er ment som inspirasjon.

Ingen er like. Hvorfor skal begravelser være det?
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NATUR
 Mose og furu i samspill med vakre blomster fører tankene mot skog og fjell. 

 Lukten og følelsen av natur.

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Kiste 31 Furu
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Holmenkollen kapell



5B Båredekorasjon

5F Hjerte 5H Bukett

5A Kistedekorasjon

5D Krans

5E Krans
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HVIT 
HARMONI
 Hvite blomster gir en følelse av renhet, der de ulike variantene skaper en vakker 

 harmoni kun naturen får til. 

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

 

Kiste 33 HvitBøler kirke 
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7B Båredekorasjon 7E Krans

7A Kistedekorasjon

7C Båredekorasjon 7F Hjerte 7D Krans
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HVIT LINJE
 Rene, klare linjer i et minimalistisk og elegant uttrykk.

 

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Kiste 33 HvitBøler kirke / Kransen til venstre ser du bilde av på s. 23
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9B Båredekorasjon

9J Kule

9D Krans

9A Kistedekorasjon

9F Hjerte 9H Bukett
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RØDE ROSER
 Utsøkte røde roser i kjærlighetens farge gir et sterkt formuttrykk.

 

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Kiste 43 BjerkGrorud kirke
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11B Båredekorasjon

11E Hjerte11D Krans

11A Kistedekorasjon

11H Bukett

11F Hjerte stort

Begravelsesbyråkjeden Jølstad  11.



RØDE 
NYANSER 
 Blomster fra de dype røde nyanser til de helt lyse toner gir et feminint 

 og yndig uttrykk. Fargene er beroligende og kjærlighetsfylte.

 

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Kiste 33 HvitBøler kirke
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13B Båredekorasjon

13D Krans

13H Dekorasjon

13F Dråpehjerte

13E Hjerte

13A Kistedekorasjon

130 Spesialpynt
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BLÅ TONER
 Blått hav og blå himmel.

 Blått gir ro og harmoni til sinnet.

 

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Kiste 33 HvitBøler kirke
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15B Båredekorasjon

15H Bukett15L Pute

15K Anker

15A Kistedekorasjon
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Kiste 33 Hvit

  

GYLDEN 
INSPIRASJON
 Solens gyldne stråler, varmen og gløden.

 Nydelig sammensatte blomster i naturens gyldene farger.
 

   Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Grorud kirke
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17A Kistedekorasjon

17D Krans 17E Kronekrans

17B Båredekorasjon 17H Bukett
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PASTELL
 Hagen, de lyse sommernetter. 

 Det sarte og tandre eller det robuste og sterke.

 Alle i lyse og lette fargetoner i vakker kombinasjon.

 Vi gjør oppmerksom på at blomster og pynt kan være sesongbetont og stedsavhengig.

Kiste 43 BjerkGrorud kirke
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19B Båredekorasjon

19F Hjerte 19H Bukett 19D Krans 

19C  Båredekorasjon

19A Kistedekorasjon
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VÅRSTEMNING

21A Kistedekorasjon / tulipaner

21C Kistedekorasjon / roser

21B Båredekorasjon / tulipanerKiste 33 Hvit

Kiste 33 Hvit

Nordberghjemmets kapell

Nordberghjemmets kapell

Tulipaner er 
sesongavhengig

Tulipaner er 
sesongavhengig
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URNEDEKORASJONER

TIL INSPIRASJON

22P Urnedekorasjon, urne 6 furu 22R Urnedekorasjon, bio-urne hvit

20M Pynt til lysestake 20A Kistedekorasjon / gylden pastell Nordberghjemmets kapell
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TIL INSPIRASJON

23X Fiskestang 23S Gitar

23T Sommerfugl 23U Bil
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DIAMANT

24A Pynt til kisten

24E Krans, eksklusiv

240 Spesialpynt

24B Pynt til kisten
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Kiste 50 Diamant 32 Sort høyglans



www.jolstad.no
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