
Madeleine Palenzuela, 
Angered har avlidit. Född 
1930 och efterlämnar sonen 
Daniel med familj som när-
mast sörjande.

Christer Carlsson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1945 och efterlämnar makan 
Birgit, sönerna Lennart och 
Christian med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Astrid Gustafsson, Alvhem 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar maken Rune, 
barnen Ing-Marie, Kerstin 
och Dag med familjer samt 
syskon som närmast sör-
jande.

Axel Johnsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar makan Märtha, 
barnen Bosse och Isabelle 
med familjer samt syskon 
som närmast sörjande.

Arne Carlsson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Elvy, 
döttrarna Anette och Ann 
med familjer som närmast 
sörjande.

Alice Johannesson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1909 och efterlämnar sonen 
Lasse med maka Gullveig, 
barnbarnen Ola och Björn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Helen Karlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Sonny, 
barnen Benny, Susi, Kicki 
och Ulf med familjer som 
närmast sörjande.

Brita Hellman, Alafors har 
avlidit. Född 1921 i Nödinge 
och efterlämnar barnen 
Birgit, Helge, Ella och Ove 
med familjer som närmast 
sörjande.
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Med anor från 1932

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Arne Carlsson
* 15/1 1930

har i dag stilla
somnat in i sitt hem

Skepplanda
13 augusti 2007

ELVY
ANETTE och BÖRJE

Carl och Anna
Cecilia och Daniel

ANN och MAGNUS
Beata, Felix
Lina, Otto

Mikael
Övrig släkt och vänner

Av sjukdom plågad,     
så trött Du var

Men utan klagan        
Du smärtan bar

Din kamp är slut,         
Du lider ej mer

Till ro och vila             
Du bäddas ner

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 28

augusti kl. 11.00 i Skepp-
landa kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

fredagen 24 augusti. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-78 11 79.

Ett varmt tack till
Hemvården och

Hemsjukvården samt
Dagenheten och Avd 1,
Kungälvs sjukhus för

god och kärleksfull
omvårdnad.

Min älskade Maka
Vår älskade Mamma
Mormor och Farmor

Astrid
Gustafsson

* 9/10 1920

har i dag lämnat oss i
oändlig sorg och saknad

Haj, Alvhem
10 augusti 2007

RUNE
ING-MARIE

KERSTIN och BENGT
Martin, Robert

DAG och CARINA
Oscar, Viktor

Syskon
Övrig släkt och vänner

Nu viskar jag de orden
De vackraste jag vet
Du var mitt allt på

jorden
Mitt allt i evighet

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand

Tack för all godhet, all
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi
såg i Din blick

Tack från Dina
barnbarn kära

Som stod Ditt hjärta så
nära

Vi ville så gärna behålla
Dig kvar

Men Din stund på
jorden fullbordad var

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
30 augusti kl. 13.00 i

Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 27 augusti.

Vår älskade Farfar

Christer
Carlsson

* 26/2 1945

har idag lämnat oss

Älvängen
11 augusti 2007

Theodor, William
Gabriel, Sebastian

Vi sträcker ut våra
armar till Dig och vet
att Du finns hos oss

Sov gott tills vi ses igen

Världens bästa Farfar

Christer
Carlsson

* 26/2 1945

har i dag lämnat oss

Älvängen
11 augusti 2007

Emelie, Rickard,
Rasmus

Det är så tomt här nu
när Du inte längre
finns

Men alla fina stunder
med Dig vi för alltid
minns

Det är svårt att förstå
att Du redan har gått

En bättre Farfar kunde
vi aldrig ha fått

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Farfar

Christer
Carlsson

* 26/2 1945

har i dag efter en tids
sjukdom stilla insomnat

och lämnat oss i stor
sorg och saknad

Älvängen
11 augusti 2007

BIRGIT
LENNART och HELÈN

CHRISTIAN och
CATRIN

Barnbarnen
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta
den hann

Tack för all godhet, all
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi
såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla
Dig kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 23

augusti kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund i

Smyrnakyrkans festsal.
Svar om deltagande

meddelas Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 21 augusti. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-781179.

Ett varmt tack till
personalen avd. 1

Kungälvs sjukhus och till
Hemsjukvården i

Älvängen för god och
kärleksfull omvårdnad.

Min älskade Mamma
Min kära Svärmor

Ingrid
Andersson

* 27/8 1914

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner.

Pigegården, Nödinge
7 augusti 2007

GUNNEL och WILLI

I sorgen finns glädjen 
för allt som Du gav

Av kärlek och omsorg 
till dem Du höll av

Redo att hjälpa, glad      
i Ditt sinne

Är Du vårt allra käraste 
minne

Tack Mamma för allt

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 24

augusti kl. 13.00 i
Nödinge kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i för-

samlingshemmet. Svar
om deltagande meddelas

till Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 21 augusti.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden

pg 90 91 92-7.

Veronica Blomqvist
&

Peter Stangmo
vigdes i Solberga kyrka

28 april 2007
Stort tack till familj 

och vänner.
Foto: Anette Norén, 

Kamerahuset Stenungsund

Vår älskade Make, Far
Svärfar och Farfar

Axel Johnsson
* 2/5 1917

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad men i

tacksamt minne bevarad

Älvängen
13 augusti 2007

MÄRTHA
BOSSE och MARIA

Isabelle, Anna
Syskon

Övrig släkt och vänner

Det är vackrast när det 
skymmer

All den kärlek himlen 
rymmer

ligger samlad i ett 
dunkelt ljus

över jorden,                
över markens hus

Allt är ömhet, allt är 
smekt av händer

Herren själv utplånar 
fjärran stränder

Allt är nära, allt är 
långt ifrån

Allt är givet
människan som lån

Pär Lagerkvist

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 30

augusti kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.

Vår Käre

Rune Hansson
* 18 oktober 1920

har idag lämnat oss,
övrig släkt och vänner i
stor sorg och saknad.

Surte
11 augusti 2007

ANNA-GRETA
Eva och Thomas

Erik, Daniel
INGEMAR och BRITA

Susanne och Leif
Christoffer
Inga-Lill

    Vid sommarvindens
       susning
    Du somnade stilla
    Nu sjukdom ej mer kan
       göra Dig illa
    I minnet Du lever, Du
       finns alltid kvar
    I minnet vi ser Dig,
       Precis som du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 29 

augusti kl 11.00 
i Surte kapell. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

Församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Begravningstjänst 
tel. 0303-144 77 senast 
måndagen 27 augusti

Varmt tack till
personalen i

Hemsjukvården Surte
och Kungälvs sjukhus

avd. 2 för god vård 
och omsorg

Leif Gustavsson. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 15 
augusti begravningsguds-
tjänst för Leif Gustavsson, 
Surte. Officiant var kyrko-
herde Renny Olausson.

Kerstin Mårtensson. 
I Starrkärrs kapell hölls 
onsdagen 15 augusti begrav-
nignsgudstjänst för Kerstin 
Mårtensson, Alafors. Offici-
ant var komminister Mikael 
Nordblom.

Elaine Ivarsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
16 augusti begravningsakt 
för Elaine Ivarsson, Skepp-
landa. Officiant var Inga-Lill 
Andersson.

Mona Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 17 
augusti begravningsguds-
tjänst för Mona Olsson, 

Alafors. Officiant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära

Maja Johansson
vid hennes bortgång, för

brev, blommor till
hemmet, den vackra
blomstergärden vid

hennes bår och för alla
minnesgåvor, vill vi
framföra vårt varma

tack.

TAGE
Syskonbarnen


