Virðiligur skilnaður er vakurt minni

Kistur, børuprýði, altar
blómur og kransar kunnu
eisini bíleggjast hjá okkum.

Biðimansfyritøkan Sólsetur
Vit veita tænastur kring alt landið í sambandi
við jarðarferðir. Hetta verður gjørt við størstu
virðing, og hvørjaferð verður hugsað um, at hetta
er seinasta farvæl hjá familjuni til tann deyða. Vit
ynskja at vísa umsorgan fyri avvarðandi, so at tey
kenna seg trygg og hava álit á, at alt verður so, sum
tey ynskja tað.
Kistur
Vit koyra kistur út um alt landið. Vit hava ymisk
sløg av kistum, og tær kunnu síggjast á okkara
heimasíðu www.solsetur.fo.
Urnur
Av tí at kremering ikki er í Føroyum og verður
gjørd uttanlanda, verður urna vald eftir úrvalinum
hjá biðimansfyritøkuni, sum vit samstarva við.
Hvørji eru vit
Biðimansfyritøkan Sólsetur verður rikin av Lív
Clementsen og hevur síðan 2013
hjálpt nógvum at siga eitt
virðiligt farvæl við síni
kæru. Vit hjalpa fegin til
við jarðarferðum kring
landið, og tit eru altíð
vælkomin at seta tykkum
í samband við okkum,
um tit hava tørv á hjálp
í samband við eina
jarðarferð.
Lív Clementsen

Hesum kunnu vit hjálpa við
			 útvega kistu, blómur, kransar og sangblað
			 lata tann deyða í líkklæðir, um tørvur er á tí
			 samskipa við líkbil, gravarar og kirkjugarð
hjálpa við at finna prest/talara í sambandi
			 við andakt og jarðarferð
			 hava samband við jarðarferðarmyndugleikar
			 senda lýsingar til Kringvarpið og bløð
samskipa við sjúkrahús/ellis- og
			 røktarheim o.a.
			 vegleiða um stuðul frá Heilsutrygd
			 skipa fyri ervi
			 veita vegleiðing og hjálp annars í			
			 tann mun, tørvur er
samskipa líkflutning til og frá Føroyum
			 í samband við kremering
samskipa líkflutning av føroyingum
			 búsitandi uttanlanda til Føroyar
samskipa líkflutning av útlendingum
			 úr Føroyum til heimlandið
Okkara virðir
			 Virðiligt -

fyri bæði tann deyða og tey avvarðandi.

			 Álítandi 								

alt verður gjørt í trúnaði,				
og vit halda tað, vit lova.

			 Trygt
								

tey avvarðandi, skulu kenna at
vit eru har fyri tey hesar dagar.
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