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Onsdag 30 maj var 
sista månadsmötet 
för våren 2007 hos 

Aktiva Seniorer. Ordföran-
de Sture Magnusson gav 
alla ett varmt välkommen. 
Även polis Olle Bystedt, nu 
för andra gången gäst hos 
Aktiva Seniorer, fick känna 
sig hjärtligt välkommen. 

I dag gav han oss en god 
lektion om vårt kroppsspråk. 
Med både ord och bilder 
tecknade han livfullt nega-
tiva beteenden som vi alla 
mött eller tyvärr själva med-
verkat till. Nu lärde han oss 
att se varandra i ögonen när 

vi hälsar, att säga välkom-
men med öppna händer, 
att vid konfrontationer tala 
med lägre röst, se på varan-
dra med lugn blick och göra 
våra gester lite mindre och 
inte så aggressiva. Vid möte 
och samtal visa intresse och 
lyssna aktivt och även då ha 
ögonkontakt. Olle Bystedt 
hade fått oss alla att lyssna 
med intresse. För detta tack-
ade han oss som åhörare 
och vi honom för förmedlad 
kunskap. En liten gåva förä-
rades honom.

Goda kaffet med dopp 

smakade utmärkt efter före-
draget. Sedan var det dags 
för Aktiva Seniorers egen 
stora sånggrupp Humlan, 
under ledning av oförtrött-
lige Sven Bengtsson och  
musikerna Bertil Ivarson 
och Bror Gustavsson. Sven 
berättade om programmet 
och erinrade om Linnéår-
et. Det kan firas på många 
sätt och Humlan gjorde det 
på sitt vis genom att sjunga 
visan om flickan Linnea. 

Genomgående var pro-
grammet ägnat åt blommor 
och sommar. Det var väl 
sammansatt och rösterna av 

de cirka 40 sångarna lät rena 
och nyanserade, dessutom 
var sångglädjen stor. Man 
sjöng många välkända sånger 
och flera av dem kunde vi 
nynna med i. 

Som en liten punkt i sång-
programmet läste Ingemar 
Forsander en underfundig 
dikt om pensionärer i tiden.

”Underbart är kort” är 
en sång som ej sjöngs här 
men som får bli avslutnings-
ord om Humlans sångst-
und. Applåder så många, så 
många blev tacktalet.

Så blev det utdelning av 

uppmuntran till 49 med-
lemmar som medverkat för 
andras trevnad och livsgläd-
je i föreningen. Därefter på-
lysningar om diverse grup-
per och resor och lite om 
det nya programbladet som 
kommer i början av augusti.

Sture Magnusson önskar 
oss alla en skön sommar 
och välkommen till hösten. 
Med en av Humlans sånger, 
Famnen full utav solsken, 
går vi förhoppningsvis en 
god sommar till mötes.

Ingrid Monié

Våravslutning hos Aktiva Seniorer i Kungälv
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Namn       Adress

Ingrid Westerberg, 
Älvängen har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar barnen 
Ronny och Anita med famil-
jer som närmast sörjande.

Erik Svantesson, Lödöse 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar barnen Ingela 
och Anders med familjer 
som närmast sörjande.

Anna-Lisa Svantesson, 
Lödöse har avlidit. Född 
1920 och efterlämnar barnen 
Ingela och Anders med 
familjer som närmast sör-
jande.

Martin Johansson, Nol har 
avlidit. Född 1980 och efter-
lämnar sambon Linda, för-
äldrarna Lennart och Marie, 
systern Malin med familjen 
Anders, Klara, Farmor och 
Farfar samt Lena, Tyrone, 
Niclas, Johan, Viggo, övrig 
släkt och många vänner.

Knut Larsson, Nödinge har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar barnen Ulf, Hans, 
Bodil och Krister med famil-
jer som närmast sörjande.

Kerstin Sjöstedt, Lindome 
har avlidit. Född 1951 och 
efterlämnar sambon Peder, 
barnen Isak, Ylva och Ola 
samt Moder och syskon som 
närmast sörjande.

Håkan Berglöw, Nol har 
avlidit. Född 1948 och efter-
lämnar makan Lotta, barnen 
Ida-Maria och Joel, brodern 
Anders med maka Agneta 
som närmast sörjande.

Brita Kvist, Göteborg har 
avlidit. Född 1919 och efter-
lämnar barnen Mona och 
Solveig med familjer som 
närmast sörjande.

Stellan Svensson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1938 
och efterlämnar makan 
Mona, barnen Marie och 
Annika med familjer som 
närmast sörjande.

Astrid Ericson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 30 maj 
begravningsgudstjänst för 
Astrid Ericson, Surte. Offi-
ciant var kyrkoherde Renny 
Olausson.

Iréne Kristiansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
30 maj begravningsguds-
tjänst för Iréne Kristiansson, 
Alingsås. Officiant var kom-
minister Andreas Pervik.

Sten Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 1 
juni begravningsgudstjänst 
för Sten Johansson, Alvhem. 
Officiant var kyrkoherde 
Åke Reinholdsson.


