
Lärjungarna hade 
precis fått höra om 
allt de skulle få utstå 

och alla svårigheter de 
skulle få utstå. Ändå säger 
Jesus "Var alltså inte rädda". 
Han ger inte löfte om fred 
och frid utan om svårighe-
ter. Ändå ska de vara frimo-
diga. Det är Jesus, som har 
makten fast Han verkar vara 
svag i världens ögon. För ut 
mitt budskap manar Jesus 
oss. Det finns länder idag 
där det här är en realitet för 
de kristna. De dödas och 
deras kyrkor bränns. Ändå 
säger Jesus "Var inte rädd". 
Det enda vi behöver frukta 
är att förneka vår herre. 
Sanningen ska göra oss fria. 
Så vi kan med frimodig-
het gå ut till alla människor. 
Även om vi idag inte i Sve-
rige förföljs för vår tro är 

det svårt att vara frimodig, 
det finns en annan rädlsa 
som kan prägla oss. Inte för 
att bli fängslade eller slagna 
utan detta att vardagen med 
alla bekymmer fyller våra 
tankar. Även här behöver vi 
se på Jesus som säger "var 
inte rädda" till oss. Vi behö-
ver inte vara rädda för vad 
andra säger för Han är med 
oss. Jesus gör inte att vi slip-
per svårigheter men Han 
hjälper oss igenom dem. 
Allt bekymmer läggs på 
Jesus, Han de trötta vila ger, 
går din väg i mörka dalar, 
nådens sol går aldrig ner.

Maj-Britt Jigfelt. 
Elimförsamlingen, Alafors

Döda

Vår Lillebror

Nils Birgander
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad.

ANNA-CLARA
ANDERS

med familjer
Svägerska

Syskonbarn

Min älskade Maka
Vår kära Mamma,
Farmor och Syster

Henta Fernevald
* 7/3 1945

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Nol
12 juni 2011

KRISTER
HANS

Carolina, Johanna,
Christian

BJÖRN och YVONNE
Natalie, Madelene

Marianne

Tillsammans fick vi 50
ljuva år

min stora saknad ingen
annan förstår

Hoppas Du sover gott i
dödens rike

aldrig någonsin jag
finner Din like

Mitt liv nu sakta
    rinner ut
utan Dig min glädje

tagit slut
Jag önskar vi träffas

snart igen
Du som var min allra

bästa vän
Krister

Vi hann ej säga Dig
farväl

ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig vårt

tack
vid evighetens port

Begravningen äger rum
fredagen 1 juli kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund. Svar om
deltagande till Ale

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 29 juni.
Valfri klädsel.

Min älskade Make
Vår käre lilla Pappa
Svärfar, Morfar och

G Morfar

Ivar Bält
* 31/10 1921

har idag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,

syster, övrig släkt och
vänner

Älvängen
15 juni 2011

ANNA-LISA
MARITA och STURE
Jeanette och Tomas

Kristoffer, Peter,
Jennifer

Fredrik och Camilla
Markus, Rebecka

Daniel och Liselott
ING-MARIE och

HANNU
Gina och Jimmie

Kristian

I ungdomens vår vi
    satte vårt bo
Och sedan vi strävat
    tillsammans
I med och motgång vi
    hållit ihop
Som en gång vi lovat
    varandra
I Bohuslän vi njutit av
    många vänner, båtar
    och hav
Vi hoppas Ni minns
    Ivar, precis som han
    var

Begravningsgudtjänsten
äger rum fredagen 8 juli
kl. 12.00 i Lyse kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

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

onsdagen 6 juli.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på

Korttidsboendet,
Vikadamm för all
kärleksfull vård

Vår kära lilla
Mamma och Farmor

Ulla
Johannesson

* 9/11 1930

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
9 juni 2011

PER, OLOF, CARL
med familjer

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 1 juli

kl. 11.00 i Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 29 juni.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

för god och fin vård.

Till minne 
Lars-Ove

Johansson
* 22/5 1935

har lämnat oss

Nödinge
22 maj 2011

BARN
BARNBARN

Syskon med familjer

Vila i frid

Begravningen har ägt
rum i kretsen av de

närmaste.

Vår Älskade

Nils Birgander
* 12 juli 1948

har lämnat oss.

Ryd
7 juni 2011

BRITT-MARIE
MÄRIT och TORBJÖRN

John, Anna
PATRIK och SARA

ANNIKA och NIKLAS
Scilla, Viggo, My

"Du fattas oss"

Begravningshögtiden
äger rum lördagen 9 juli
kl. 13.00 på Prästalunds

Hembygdsgård i
Starrkärr, där den hålles

utomhus. Efter akten
inbjudes till minnnes-

stund i Starrkärrs
Församlingshem.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 6 juli. Hedra
gärna minnet av Nisse

med en gåva till
Svenska Scoutförbundet

bg. 446-9268 eller
Sjöräddningssällskapet

pg. 900 500-0.
Valfri klädsel.

Min Livskamrat
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar

och Gammelmorfar

Harald Nilsson
* 27/3 1925

har i dag stilla insomnat.

Kilanda
13 juni 2011

MAGGIE
ELIZABETH och

ERLING
Therese och Erik

Andreas
Ida och Mats

Erik
Hanna
Linnea

KRISTINA och BENNY
Cecilia och Zach

Andrée
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

När Dina steg har 
tystnat finns ändå 
ekot kvar

När Dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har

Vi spar dem i vårt 
hjärta, tar fram dem 
då och då

Så kommer Du för alltid 
att vara här ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 7 juli
kl. 13.30 i Kilanda kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 5 juli.

Ett varmt tack till den
fantastiska personalen på

Häljebo, Vikadamm.

Min kära Mamma

Ruth Lundgren
* 29/8 1937

har hastigt och oväntat
lämnat oss i sorg

och saknad.

Nol
12 juni 2011

KANTHI
Syskon med familjer

Släkt och många vänner

Allt vad Du lidit vi nog
ej förstått

Men troget Du kämpat
och vilan Du nått

Vi ville så gärna behålla
Dig kvar

Men Ditt livsverk på
jorden nu fullbordat
var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 1 juli

kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 29 juni.

Ett varmt tack till alla Er 
som med sådan medkänsla 

hedrade minnet av vår 
Älskade

Inga-Lill Åström
vid hennes bortgång.

Tack för kondoleanser,
 vackra blommor vid 
hennes bår, generösa 

gåvor till olika minnesfon-
der samt för Ert stöd och 

Er närvaro vid begravningen.
Ett särskilt tack till kyrko-
herde Björn Nilsson och 
organist Sabina Nilsson 
som gjorde begravnings-
akten till ett kärleksfullt, 
vackert och ljust minne.

HANS
CHRISTINA och

ANN-MARIE

Tack

Betraktelse

Var inte rädd!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.     Inga-Lill Samuelsson

Vår kära Vän 
och Klubbmedlem

Nils Birgander
Har lämnat oss i

stor sorg och saknad.

Ale Rotary

Vår älskade son,
lillebror, storebror.

Idag skulle du fyllt 10 år

Tim Andersson-
Bergérus

* † 20 juni 2001

Önskad, älskad, saknad

Aina, Isabell, Tina, Erik, 
Thomas & MariaFamiljeredaktionen stänger för semester 28 juni - 31 juli
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Veckans ros 
Veckans ros och Tack! till 
alla barn, föräldrar och per-
sonal på Alvhems Förskola.

Christina och Elisabeth

Veckans ros till personal på 
Kyrkskolans förskola. Ett 
stort tack för festen i sam-
band med min pensione-
ring.             Ingbritt Olofsson

Veckans vackraste rosor 
vill vi ge till Axums Järn i 
Älvängen, Klippstudion, 
Ale bokhandel, hälsoteket, 
klockmäster/smycka, Team 
sportia, Dressman, Kicks, 
Limit, Blomsterriket, Sven-
heimers konditori, Hem 
ljuva hem. Stort tack för att 
ni sponsrade oss med fina 
gåvor till vår Gökotta. Lot-
teriet och allt fantastiskt 
kaffebröd gjorde att årets 
Gökotta blev en succé!

Ale DHR


