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döda
Tore Atterskog, Bohus har 
avlidit. Född 1925 och efter-
lämnar makan Ann-Marie, 

Sonen Ulf med familj samt 
broder med familj som närmast 
sörjande.

Lars-Erik Bergstedt, Skepp-

landa har avlidit. Född 1946 
och efterlämnar Makan Eva, 
barnen Anette och Tommy 
med familjer samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Margit Österdahl 
Ledegård, Skår har avlidit. 
Född 1918 och efterlämnar 
släkt och vänner som sörjande.

Lennart Johansson, Alafors 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar makan Daga, 
Sonen Tomas med familj samt 
syster med familj som närmast 
sörjande.

Harry Alf, Tuve har avlidit. 
Född 1919 och eftelämnar 
barnen med familjer som när-
mast sörjande.

Eivor Thorstensson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1922 och efterlämnar sonen 
Bengt och dottern Gunilla 
med familj som närmast sör-
jande.

Brith Norin, Älvängen, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1931 och efterlämnar barnen 
Gert och Ingela med familjer 
samt syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Sigbritt Malmqvist, Älvängen 
har avlidit. Född 1916 och 
efterlämnar barnen Anita, 
Gunilla, Monica och Kerstin 
med familjer som närmast 
sörjande.

Asta Svensson, Björkliden 
och Nol har avlidit. Född 1931 
och efterlämnar Sonen Ing-
emar med familj samt syskon 
med familjer som nämast 
sörjande.

Märta Svensson, Björkliden 
och Grolanda har avlidit. 
Född 1913 och efterlämnar 
barnen Bo, Marianne, Gun-
hild, Bengt-Ove, Svärson samt 
barnbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Lisbeth "Bettan" 
Sandström, Alvhem har 
avlidit. Född 1957 och efter-
lämnar  maken Sven, barnen 
Martin och Dennis med familj, 
Mamma och Pappa, Mia och 
Malin med familjer samt övrig 
släkt och vänner som sörjande.

Vår Kära
Mormor och Svärmor

Margit
Holmgren

* 31/10 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
28 december 2007

ANDERS, ÅSA
med FAMILJER
LARS-ÅKE och
BRITT-MARIE

Övrig släkt och vänner

Hur skönt är att vila 
när dagen är slut

Hur skönt är att somna 
från lidandet ut

Stilla kom döden, kom 
som en vän

Tog Dig i handen och 
förde Dig hem

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 18

januari kl. 13.00 i
Nödinge kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
onsdagen 16 januari.

Till minne av
Bengt Laurell

*1928-01-26
+2007-01-07
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Ett år av saknad
och tacksamhet 

över allt som varit
 

Ingegerd, Elisabet, 
Erik, Gunnar, 

Karin med familjer

till minne 

För vänligt deltagande
vid vår älskades

Christofer
Svensson

bortgång, för de vackra
blommorna i kyrkan
samt blommor, besök
och telefonsamtal till

hemmet vill vi till släkt,
vänner och grannar
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
komminister Andreas

Pervik, kurskamraterna
Teknisk Fysik Chalmers

samt Chalmers
studentkår.

LENNART och NORINE
Isabelle

Till alla Er som genom
visad medkänsla, värme
och personlig närvaro
hedrat minnet av vår

älskade

Holger
Andersson

vid hans bortgång,
för de vackra

blommorna vid hans bår,
minnesgåvor samt

kondoleanser, blommor
och telefonsamtal till

hemmen framför vi vårt
varma tack. Ett särskilt

tack till kyrkoherde
Harry Hultén, kantor
Vladimir Masko och

solist Johan Ekstedt som
tillsammans gjorde

begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne. Ett stor tack
också till personalen på
Klockarängen för god

och kärleksfull
omvårdnad.

INGA-BRITT
TOMMY, JANETH

med familjer

dödsfall

jordfästningar

tack

Rune Selldin. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 27 
december begravnings-
gudstjänst för Rune Selldin, 
Nödinge. Officiant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Lilly Holmqvist. I Hålanda 
kyrka hölls torsdagen 3 janu-
ari begravningsgudstjänst för 
Lilly Holmqvist, Sandåker. 
Officiant var komminister 
Åke Reinholdsson.

Holger Andersson. 
I Surte kyrka hölls fredagen 
4 januari begravningsguds-
tjänst för Holger Andersson, 
Bohus. Officiant var Kyrko-
herde Harry Hultén.

Karl-Johan Rasmussen. I 
Fridhems kapell hölls tisda-
gen 8 januari begravningsakt 
för Karl-Johan Rasmussen, 
Biskopsgården. Officiant var 
Marianne Lindblom.

Lennart Pärmsten. 
I Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 9 januari begrav-
ningsgudstjänst för Lennart 
Pärmsten, Sålanda. Officiant 
var Kyrkoherde Lars Ing-
varsson.

Linnea Ohlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
10 januari begravningsguds-
tjänst för Linnea Ohlsson, 
Ramstorp, Klockarängen. 
Officiant var komminister 
Åke Reinholdsson.

Kjell Pettersson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 10 
januari begravningsguds-
tjänst för Kjell Pettersson, 

Surte. Officiant var kommi-
nister Vivianne Wetterling.

Tore Atterskog. I Surte 
kapell hölls torsdagen 10 
januari begravningsguds-
tjänst för Tore Atterskog, 
Bohus. Officiant var K.h 
emeritus Renny Olausson.

Signe Svensson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 11 janu-
ari begravningsgudstjänst för 
Signe Svensson, Nödinge. 
Officiant var komminister 
Vivianne Wetterling.

Lars-Erik Bergstedt. I 
Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 11 januari begrav-
ningsgudstjänst för Lars-
Erik Bergstedt, Skepplanda. 
Officiant var komminister 
Åke Reinholdsson.

Karl-Erik Paulson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
11 januari begravningsguds-
tjänst för Karl-Erik Paulson, 
Klockarängen och Älvängen. 
Officiant var Kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Lennart Johansson. I 
Älvängens Missionskyrka 
hölls fredagen 11 januari 
begravningsgudstjänst för-
Lennart Johansson, Alafors. 
Officiant var Pastor Anne-
Marie Svenninghed.

Vår Kära
Mamma, Svärmor

Farmor och
Gammelfarmor

Asta Svensson
* 16/9 1931

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Björkliden och Nol
7 januari 2008

INGEMAR och
ANNIKA

Camilla och Mattias
William, Elliot

Magnus
Linnea
Alice

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Du somnade stilla
Sakta, så sakta Du 

tynade bort
Ej sjukdom och oro nu 

mer gör Dig illa
Vi stod vid Din sida så 

hjälplösa blott
Stilla kom döden, kom 

som en vän
Tog Dig vid handen och 

förde Dig hem
Skön blir vilan som 

natten ger
Gott är att veta, Du 

lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 18

januari kl. 10.30 i
Starrkärrs kapell. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Älvdalens
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
onsdagen 16 januari.
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Vår tid präglas av en extrem individualism där allt 
fokuseras på det egna jagets välbefi nnande. 

Men nu är det dags att börja tala om VI!!!

Starrkärr-Kilanda församling inbjuder dig till ett 
spännande år där ordet vi står i centrum.

VViisionen
Tisdag 15 januari kl 19.00 i Nols kyrka

Owe Wikström är professor i religionspsykologi i 
Uppsala, och en ofta anlitad föreläsare och debattör 
i både radio och TV. Han kommer att introducerar 
hela ”VIsion 2008”. Han hjälper oss att analysera 
vår egen självupptagna tid och pekar på möjliga 
vägar att förstärka VI-känslan, både i kyrka och 
samhälle.

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Ett spännande temaårEtt spännande temaår 
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Starrkärrs kyrka
Familjemässa
20 januari kl.16.00

Starrkärrs fl ickkör och unga 
musikanter medverkar.

Präst: Andreas Pervik
Kyrkfi ka

- din del av Starrkärrs församling

Nols kyrka sön 13/1 

kl 18.00

Medverkande: Magnus Wassenius, 

Svenska Arbetarsångarförbundets distriktskör

Välkomna!

Musikgudstjänst


