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Hilja Luukinen, Surte har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar barnen Marjatta, 
Martti och Maire med famil-
jer som närmast sörjande.

Britt Hemström, Nödinge 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar sönerna Kjell 
och Krister med familj samt 
brodern Leif som närmast 
sörjande,

Annelise Aagaard, Nygård 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar maken Svend, 
sönerna Stefan och Jann 
med familjer som närmast 
sörjande.

Iris Rydgren, Nödinge 
har avlidit. Född 1917 och 
efterlämnar sönerna Gunnar 
och Hans med familjer som 
närmast sörjande.

Kenneth Andersson,
Älvängen har avlidit. Född 
1936 och efterlämnar makan 
Birgitta, döttrarna Nina och 
Ann med familjer, Mamma 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Per Hilding 
Gabrielsson,Surte har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar släkt och vänner som 
närmast sörjande. 

Vår älskade Pappa
Svärfar och Morfar

Olle Larsson
* 22 september 1930

har idag silla insomnat.

Partille
5 april 2008

ANSI och TOMMY
Johan

GÖRAN och MEAW
SANDRA och MARTIN

Wilma, Adam

Donnie
Övrig släkt och vänner

Hur skönt att stilla
somna in

när stunden slutligen
är inne

Att lämna allt med
rofyllt sinn

i ljust och välbevarat
minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 9 maj

kl. 13.00 i kapellet på
Kvastekulla griftegård.

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 9 maj

kl. 13.00 i kapellet på
Kvastekulla griftegård.

Akten avslutas i kapellet.Akten avslutas i kapellet.
Partille.

,

Vår Vän och Kamrat

Kenneth
Andersson
Har lämnat oss i 

stor sorg o saknad.

Det tomrum du lämnar 
är obeskrivligt

Kamraterna i 
Vänsterpartiet i Ale

dödsfall

jordfästningar
Gun Sköldberg. I Surte 
kapell hölls torsdagen 10
april begravningsakt för Gun 
Sköldberg, Surte. Officiant 
var Marianne Lindblom.

Margot Karlsson. I 
Hålanda kyrka hölls freda-
gen 11 april begravnings-
gudstjänst för Margot Karls-
son, Klockarängen, Hålanda. 
Officiant var komminister 
Åke Reinholdsson.

Vera Axelsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 11 april 
begravningsgudstjänst för 
Vera Axelsson, Alafors. Offi-
ciant var Kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Sven Liste. I Östra kapel-
let hölls fredagen 11 april 
begravningsgudstjänst för 
Sven Liste, Älvängen. Offi-
ciant var komminister Ingrid 
Joelsson.

Vår kära Mor
Svärmor, Mormor

och Farmor

Hilja Luukinen
* 4/4 1921

har i dag lämnat oss,
övrig släkt och vänner i
djup sorg och saknad

Surte
2 april 2008

MARJATTA och STURE
MARTTI och MARIA

MAIRE och RUNE
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Det är något bortom 
bergen,

bortom blommorna
och sången,

det är något bakom 
stjärnor,

bakom heta hjärtat 
mitt

Dan Andersson

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 18
april kl. 11.00 i Surte

kapell. Akten avslutas
vid graven.

Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
personalen på Söderäng,

Klockarängen för god
och kärleksfull

omvårdnad.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår älskade

Anette
Andersson
Fernevald

vid hennes bortgång, för
alla vackra blommor i

kyrkan, minnesgåvorna
till Cancerfonden,

framför vi vårt varma
och innerliga tack.

HANS
Carolina, Johanna,

Christian
med familjer

Mamma

döda

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Britt Hemström
* 29/8 1943

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Nödinge
1 april 2008

KJELL
KRISTER och

ANNETTE
Elin, Ida

Broder Leif
Övrig släkt och vänner

Du går ifrån oss
men är ej borta

I våra tankar               
Du lever kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 23

april kl. 13.00 i Nödinge
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan. Lika välkommet
som blommor är en gåva
till Cancerfonden telefon

020-78 11 79.
Valfri klädsel.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Lovsångsmässa
Skepplanda kyrka

söndag 13 april kl 17.00
Lovsångsgruppen träffas

kl 16.00 i kyrkan.
Präst: Åke Reinholdsson

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-332660

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängenlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka 
Söndagen den 20 april kl.18.00

Musikgudstjänst
Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale

framför två körverk:
August Söderman

Andeliga sångerför kör, solist och orgel
och

Louis Vierne
Messe solenelle för kör och två orglar

Solist: Elisabet Ehlersson
Orgel: Magnus Wassenius 

och Peter Corneliusson
Dirigent: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

Öppet Hus!
Välkommen till församlings-

expeditionens nya lokaler i Älvängen, 
Göteborgsvägen 93 (gamla bankhuset).
Kaffe och tårta serveras torsdagen den

 17 april mellan kl. 12.00 och 18.00
Välkomna!

tack

Från ett läge till ett annat

svenskfast.se

Jag hjälper 
dig med din 
bostadsaffär.

ALEBUTIKEN
Ale Torg 12

Tel. 0303-74 90 00
sf.ale@svenskfast.se

Erik Boström
Registrerad Fastighetsmäklare

ALEBUTIKEN
Tel. 0303-74 90 06
Mob. 0703-01 35 15
erik.ale@svenskfast.se

– Vi ses på Alemässan!

Barn målade årets 
majblomma i svart och cerise. 
I år har barn inte bara röstat 
fram det vinnande förslaget, 
det var också barn som tog 
fram de tio olika förslag 
som det sedan var möjligt 
att rösta på. Majblommans 
insamling startar den 15 
april genom att barn säljer 
majblommor i två veckor. 
Aktiviteter genomförs runt 
om i landet för att bekämpa 
barnfattigdom i Sverige. 

För första gången 
innehåller majblomman 
ett svart element och den 
kompletterande färgen 
sticker ut; cerise eller purpur 
är en mäktig färg. Barn har 
tillsammans med Svenska 
Moderådet skapat tio olika 
färgförslag till majblomman 
2008. De har fått lära sig om 
färger och modefärger. 

– Det här är det yttersta 
beviset på att svart är en 
färg att räkna med. Svart 
är modefärgen nummer ett 
och majblomman får en 
moderiktig kombination som 
passar även en fashionista, 
säger Lotta Ahlvar på Svenska 
Moderådet.

Sedan 1998 är det Svenska 
Moderådet som sätter färg 
på majblomman. I år har 

det för första gången skett 
tillsammans med barn. Detta 
är ett av fl era sätt där barn 
kommer till tals i projektet 
”Hallå, hör på mig!”, som 
Majblomman driver med 

hjälp av medel från Allmänna 
Arvsfonden. Avsikten är att 
utveckla metoder för hur 
yngre barn ska komma till 
tals.
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I år är majblomman 
färgad i cerise


