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Vi fullkomligt överväl-
digades av den kärlek 
och omsorg som kom 

hela vår familj till del runt 
avskedet i Skepplanda kyrka 
och församlingshem den 24 
augusti. 

Alla ord, alla gåvor, allt 
arbete ni lade ner. Inte minst 
kommer vi att minnas den 
mäktiga gudstjänsten med 
så mycket av hjärtats hängi-
venhet. Och tack för många, 
många goda år i Skepplanda 
församling och pastorat.

Åke, Ingvor, Daniel 
och Helena Reinholdsson

Tack från 
Reinholdssons

Vår Älskade

Stig Kedner
* 4 december 1927

har idag hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Bohus 6 september 2008

LILIAN
ANDERS och MALIN

KRISTINA
Karl  Oskar

SVANTE och ANNELI
Sebastian  Jonathan  Filip

Övrig släkt och vänner

Det finns ögon man aldrig glömmer
Det finns skratt som stannar kvar

Det finns ögonblick som man gömmer
Det finns värme som man spar

Sörj ej att jag är död
Gläds åt att jag har levat

Begravningsgudstjänsten äger rum
fredag 26 september kl. 10.00 i Kungälvs kyrka,
varefter inbjuds till en minnesstund på Fars Hatt.

O.s.a. till tel. 031-15 35 35 eller www.gillisedman.se
senast tisdag 23 september. Lika välkommet som

en blomma är en gåva till Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Vår Käre
Pappa och Morfar

Lennart
Alfredsson

* 26/6 1943

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
4 september 2008

ANGELIQUE
Fredrik, Simon, Sandra

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Han seglar väl kanske
till soluppgångstiden

Han lägger väl till för
att vila en gång

Det styr väl i hamn när
all natten är liden

Det finns väl en strand
fastän vägen är lång

Begravningen äger rum
fredagen 10 oktober kl.

11.00 i Starrkärrs kapell.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
onsdagen 8 oktober.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Plan Internationel

pg. 90 07 31-1 eller via
www.plansverige.org

Döda

Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

Farmor, Gamlamormor
och Gamlafarmor

Aina Magnusson
* 29/1 1917

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad

Alafors
18 september 2008

Johnny och Gull-Britt
Anne-Marie och Lasse

Willy och Lisbeth
Jerry och Erna

Ing-Marie och Håkan
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma, nu  
är Din strävan slut

All smärta den är borta 
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig  
tacka, för kärlek rik 
och stor

För omsorg och all 
möda, tack kära    
lilla Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 2

oktober kl. 11.00 i
Nödinge kyrka. Akten
avslutas vid graven.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

www.mittiale.se 
0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

En samlingsplats för 
Dig som är dagledig.

Fika - Prat - Välmående

Måndagar kl. 14-16 i 
Nols kyrka

(Nordängsvägen 11)

Välkomna!

Program: Besök på och information om Johan-
neskyrkan verksamhet, information om Stads-
missionens arbete, besök på Ale-Lyckan där 
vi får veta mer om miljöarbete och vi får också 
möjlighet att "second-hand" handla.

Vi åker från Älvängens bussterminal kl 9.00, 
Starrkärrs församlingshem kl 9.10, 
Alafors Ledet 9.15, Nol pressbyrån kl 9.25.
Kostnad: 100:-/person inkl kaffe+fralla och lunch. 
Hemma i Ale ca 14.30

Anmälan till församlingsexp senast 29 september
tel 33 26 60  mellan kl 9.00 - 12.00
(uppge eventuella allergier, inkl diabetes).

Frågor besvaras av diakon Ingela Fransson 
tel 0706-95 2249

Åk med  till 
Stadsmissionen
i Göteborg

Förmiddagscafet i Starrkärr åker  till 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission 

torsdagen den 2 oktober.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

BETAKURS
Välkommen att delta i en 
fördjupningskurs i kristen tro 
som ordnas i Norra distriktet 
i Skepplanda pastorat. 
Betakursen passar Er som 
tidigare gått Alphakurs 
eller bara känner att ni vill 
fördjupa er kristna tro. Vi 
läser Bibeln (Filipperbrevet)

tillsammans och ger utrymme för frågor och samtal.

Eftersom vi äter tillsammans är det bra om Ni 
anmäler er i förväg, senast 7/10, till Magnus 
Skredsvik 0520-661494 eller 0704-386938..

Tid och plats:
Vi startar onsdagen den 8/10 i S:t Peders 
församlingshem kl. 18:30. Vi träffas sedan onsdagar 
ojämna veckor kl. 18:30 (fyra samlingar till hösten 
och fem till våren) och alternerar mellan S:t Peders 
församlingshem församlingshem, Tunge bygdegård 
och Ale-Skövde församlingshem

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Gemenskapsträff
i Hålanda

församlingshem
Onsdagen den 1 okt

kl 10.30-12.30
Liselotte

astmaoallergiforbundet.se

Pollen- 
allergiker?

Bli
medlem
du också


