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Vår älskade

Aase Sögaard
* 10 juni 1929

har idag stilla insomnat.

Nödinge
23 juli 2007

HANNE och JÖRGEN
Bjarke, Maja

LENE och TOMMY
Linda

PETER och GUNILLA
Anders, Malin

MONICA
Övrig släkt och vänner

     Gråt ej för att jag
        är borta
     Gläds för att jag
        funnits

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 10 

augusti kl. 12.00 i 
Bergsalen, Kungälv. 
Därefter inbjudes till 

minnesstund i Kungälvs 
församlingshem.

O.s.a till Fonus, tel. 
0303-138 10 eller 

kungalv@fonus.se senast 
onsdagen 8 augusti.

Ett varmt tack till perso-
nalen på Hemtjänsten och 
Hemsjukvården i Nödinge 
för god vård och omsorg. 

Ett särskilt tack 
till grannarna.

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 

valfri fond.

Veckans ros vill vi ge till 
Skepplanda pastorat som 
även i år gett barnen på Fjä-
rilen möjlighet till härliga 
utflykter, samt till Shell i Nol 
som lät oss hyra en minibuss 
till ett förmånligt pris.

Personalen på Fjärilen

Tack Ingegerd Andersson och 
Ale Kommun för att vi fick 
följa med till Kaufungen och 
sjunga! Vi ser fram emot nästa 
resa. :)

Era fem sångfåglar
Andrea, Madelene, Helena, 

Malin och Johanna

veckans ris
Till den person som tog min 
GAIS-vimpel som hängde på 
min lägenhetsdörr. Även min 
bror fick sin vimpel stulen. 
Lär er att låta andras saker 
vara ifred och vad som är 
mitt och ditt. Fy för alla oär-
liga typer det finns. Lämna 
tillbaka det som ej är ditt och 
lämna mig det i handen, jag 
vill se dig i ögonen.

Bo Andersson på Mossvägen

Övrigt
Maja, honkatt, gråcreme med 
en liten knopp i ansiktet smet 
från vårt hus i Alvhem när vi 
lovat passa den 20/7. Tusen 
kronor i hittelön.
tel. 0708-33 63 45
el. 0303-33 63 45

Min älskade Make
Vår käre

Pappa, Svärfar
Morfar, Son och Bror

Leif
"Småland"
Gustavsson

* 14/11 1945

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
4 juli 2007

EVA
CHARLOTTE och

STEFAN
Gabriella, Karolina

JOAKIM och
JEANETTE

Michelle
MAMMA

Åke med familj
Övrig släkt och vänner

Så vila i frid, ty dagen  
är slut

Stilla är klappande 
hjärtat

Skönt att få somna
från lidandet ut

Somna från allt som
har smärtat

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 15

augusti kl. 11.00 i Surte
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå tel.
031-98 32 50 senast

måndagen 13 augusti.

Sören Sörensen. I Starrkärrs 
kapell hölls tisdagen 26 juni 
begravningsakt för Sören 
Sörensen, älvängen. Officiant 
var Tor Eliasson.

Karin Hansson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 29 juni 
begravningsgudstjänst för 
Karin Hansson, Kollanda. 
Officiant var kyrkoherde em 
Hans Philipsson.

Carina Hermansson. 
I Hålanda kyrka hölls fredagen 
29 juni begravningsgudstjänst 
för Carina Hermansson, 
Hålanda. Officiant var kyrko-
herde em Arnold Egelrud.

Per-Olof Stenborg. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 3 
juli begravningsgudstjänst för 
Per-Olof Stenborg, Grönnäs. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Reinholdsson.

Tommy Forsell. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 5 juli 
begravningsgudstjänst för 
Tommy Forsell, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Vivianne Wetterling.

Lars Martinsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 12 juli 
begravningsakt för Lars Mar-
tinsson, Nödinge. Officiant 
var Tor Eliasson.

Maj-Britt Asp. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 13 juli 
begravningsgudstjänst för 
Maj-Britt Asp, Älvängen. 
Officiant var kyrkoherde em 
Stellan Oltéus.

Ensio Lassuri. I Surte kyrka 
hölls fredagen 13 juli begrav-
ningsgudstjänst för Ensio 
Lassuri, Surte. Officiant var 
komminister Vivianne Wet-
terling.

Florence Segerström. 
I Kilanda kyrka hölls tors-
dagen 19 juli begravnings-
gudstjänst för Florence 
Segerström, Nödinge. Offi-
ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Anette Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 20 
juli begravningsgudstjänst för 
Anette Andersson, Nol. Offi-
ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Reidar Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 20 juli 
begravningsgudstjänst för 
Reidar Olsson, Älvängen. 
Officiant var komminister 
Mikael Nordblom.

Tryggve Johansson. I S:t 
Markus kapell hölls måndagen 
23 juli begravning för Tryggve 
Johansson, Älvängen. Offici-
ant var Inga-Lill Andersson.

Denne, vars borgerliga 
namn var Anders Johnsson, 
var född på Oxhagen, ett litet 
ställe på Höga Ög intill och 
öster om skogsvägen ett tret-
tital meter från Stommens 
gräns.
Under den tid han kon-
firmationsläste för pastor 
Enebom, var barnen i Falan. 
Alla blev vänligt bemötta, så 
även Anders. Vid ett tillfälle 
hörde han sägas, att alla pota-
tisskal togs tillvara (d v s till 
grisarna). Varför visste han 
inte. 
På hemvägen gick han till ett 
annat ställe i Höga Ög och 
frågade om där fanns några 
skal. Moran frågade då vad 
han skulle ha dem till. ”Jo” 
svarade Anders, ”jag kommer 
från Falan, och Falemor 
tycker så mycket om beteskal, 
så jag skall gå dit och ge henne 
dom”.

Efter uppväxtåren kom 
han till Göteborg, där han 
fick arbete hos en byggmäs-
tare. Han ”avancerade” något 
och fick lite svårare arbete 
efter hand. Vid ett tillfälle 
skulle han hänga en dörr. Det 
bar sig inte bättre då, än att 
han skurit den en dryg tum 
för kort. Byggmästaren fick 
se detta och dörren kassera-
des. Då blev Anders arg och 
spottade fram: ”De va la som 
tusan djävlar, dörra ska la ha 
si fria vandring.” Men det 
blev Anders som fick vand-

ring som snickare. 
Men då byggmästaren var 
född i Hålanda, lät han Anders 
fortsätta som gårdskarl, som 
han höll på med i många år. 
Tyvärr började Anders nu att 
bruka lite för mycket sprit. 
Ännu en gång råkade han illa 
ut. Rejält påstruken skulle 
han göra rent på gårdsdasset, 
där uppsamlingen skedde i en 
lång trälåda. Anders var nu 
rejält berusad, 
s n u b b l a d e 
och föll rak-
lång rätt ned 
i lådan. Nu 
fick han defi-
nitivt spar-
ken, lämnade 
Göteborg och 
återvände till 
Hålanda. Året 
var 1898.

Nu var han arbetslös och 
måste ha försörjning. Han 
kom nu hem till min far Carl 
Johan och bad om arbete, 
vedhuggning, ja vad som var 
att göra. Han begärde 50 öre 
om dagen samt fri mat. Min 
far tog kontakt med Johan 
Hansson i Falan och Alfred 
Börgesson i Boljen. De tre 
enades om att Anders skulle 
få arbete hos dem året runt. 
Arbetslönen kan väl synas 
vara ovanligt liten, allden-
stund Anders var gift. Men 
mjölken betalades med 5 öre 
litern o s v. 
De tre bönderna enades även, 

att ge honom en del in natura, 
så vare sig han eller hustruns 
svalt. Anders var alltid noga 
med sitt arbete. Gick sällan 
till andra bönder i byn. 
Under det första världskriget 
var han inackorderad i Fale 
Damm.

Ibland hade Anders ärende 
ned till affären i Sandåker. 
Då blev han alltid bjuden in 

på lite mat. 
När detta blev 
känt i bygden, 
tyckte Anders 
detta var 
genant och 
vägrade äta. 
Han hade 
alltid, ända till 
sin död, sitt 
eget bords-

skick. Han åt alltid med sin 
hornsked, som han alltid 
medförde. Diskningen var 
mycket enkel. Han strök 
av den mot höger byxben. 
Anders skulle dessutom alltid 
äta på gammaldags vis, d v s 
doppa potatisen i stekpan-
nans flott, ta med hornske-
den direkt ur grötgrytan, 
”tumma” ut smöret o s v. Det 
ändrade han aldrig på.
Anders hustru lär ha hetat 
Börta och avled flera år före 
honom. Efter Anders död 
revs stugan. 

Evert Högabo i Hålanda

”Oxhagarn” i Hålanda

>>Han åt alltid med sin 
hornsked, som han alltid 

medförde. Diskningen 
var mycket enkel. Han 
strök av den mot höger 

byxben.<<
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S:t Peders kyrka
Musikgudstjänst

söndag 12 augusti kl 18.00
VÄXTKRAFT - NÄRING FÖR

DITT INRE
Sång och musik av Bach, Corelli,
Mozart, Aulin, Riedel och Boye

Medverkande:
Helena och Maria Henriksson -

violin och sång
Linda Hjerman - piano

SOMMARKVÄLLAR
INFÖR ORDET

Skepplanda församling
Lovsång, bön och inspirerande

undervisning 14-16 augusti 

kl 19.00 varje dag

Vi bjuder på kaffe.

Välkomna!

Dags 
att börja 

motionera?
Låna gångstavar på biblioteket!

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61


