
alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   201124

��������	�
������

�������	
�	���	��	�����
����������������
�����	�������
�������������� �

�������	�	���	��	�����

!������"�
#�����������"�$�� ��%�
��������&����$�'���"%�
�������������� �

���������	���������
�(�)���*����������������������������+

#��)���&��������*��%�� ����,����������������������-
��������������������-�-�"����.�*������!����-��
	����������"�"����(&&���/�����* ��)������

������������ �������!�������

������������ �������!�������	
��������	
���������������������������������������������

��������	
���������������������������������������������

"���������	�	"�#�	� ���

SURTE. Söndagen den 19 
juni hade Glasbruksmuseet 
i Surte ett välbesökt ver-
nissage. Utställarna Bertil 
Lindqvist, som visar brode-
rade naturbilder som han har 
donerat till Naturskyddsför-
eningen i Trollhättan, och 
Karin Grönlund, som arbe-
tar med akvareller, fanns båda 
på plats i samband med invig-
ningen. Bertil och Karin har 
tidigare haft utställningar på 
Repslagarmuseet i Älvängen 
under våren.

– Dessa olika sorters alster 

blir mycket bra tillsammans. 
Bertil med sin otroliga blick 
för små precisa detaljer, som 
är broderade på fri hand, och 
Karins svepande, medryck-
ande färger i olika akvareller, 
säger Joan Wangel på Glas-
bruksmuseet.

Kaija Martikainen invig-
ningstalade med ett mycket 
informativt budskap till 
besökarna. Utställningen på 
Glasbruksmuseet pågår till 
och med den 14 augusti.

JONAS ANDERSSON

Naturbroderier 
och akvareller 
– Sommarutställning på 
Glasbruksmuseet

Broderade naturbilder av Bertil Lindqvist visas just nu på 
Glasbruksmuseet…

…liksom färgglada akvarellmålningar av Karin Grönlund.

Elin Jönsson, Björkliden 
har avlidit. Född 1918 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gerda Thorstensson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1918 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall
Tack

Döda

Jordfästningar
Ada Lundberg. I Starrkärrs 
kapell hölls onsdagen 22 
juni begravningsakt för Ada 
Lundberg, Guntorp. Offi ci-
ant var Stina-Kajsa Melin.

Frida Lysholm. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 22 juni 
begravningsgudstjänst för 
Frida Lysholm, Älvängen . 
Offi ciant var sjukhuspräst 
Daniel Brattgård.

Isabel Ambjörnsson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
torsdagen 23 juni begrav-
ningsgudstjänst för Isabel 
Ambjörnsson, Alafors. Offi -
ciant var sjukhuspräst Daniel 
Brattgård.

Vår Kära

Elin Jönsson
* 9/11 1918

har i dag stilla insomnat
i ljust minne bevarad av

oss, övrig släkt
och vänner.

Björkliden
19 juni 2011

SYSKONBARN
med familjer

Så var Du en länk till en
värld som var

En epok sedan länge
förliden

Med hjärtat varmt och
med hjärnan klar

Levde Du helt i tiden
Finge vi be om en gåva

ännu
Det var att åldras så

vackert som Du

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 13

juli kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Akten avslutas

i kyrkan.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten Alafors

samt avd. 7 på Kungälvs
sjukhus för god

omvårdnad.

Vår innerligt älskade Mamma
Svärmor, Farmor, Mormor

Gamlafarmor och Gamlamormor

Gerda Thorstensson
* 4 april 1918

har i dag lämnat oss i oändlig sorg och saknad.

Älvängen 19 juni 2011

SVEN-HUGO och SONJA
Carl-Magnus och Carina

Anna och Fredrik
Linda och Ola
SIW och LEIF

Anneli
Mikael och Annelie

ANN-KRISTIN och PHILIPPE
David och Aze

Gabriel och Johanna
Viveka och Jöns

Susanne och Magnus
Marlene och Masse

Catarina
Jim och Annica
Barnbarnsbarn

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

Tack för all Din kärlek och omsorg

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 7 juli
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund i Älvängens
Missionskyrka. Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 5 juli. Lika välkommet som blommor är en

gåva till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Veckans ros 

Veckans ris Vi vill tacka den underbara 
personalen på förskolan 
Barnkullen i Hålanda för 
det gångna året. Ett stort 
tack också till Marianne och 
Henry för ert hjärtliga enga-
gemang.     Barn & Föräldrar

Många rosor vill vi ge våra 
kollegor på Änggårdens för-
skola. Tack för all hjälp och 
stöttning vi fått under våren.

Kollegorna på Nolhagen

Den största blombuketten 
som finns vill vi ge till de 
underbaraste fröknar man 
kan ha på Nolängens för-
skola/Gullvivan och Äng-
gårdens förskola/Nyckelpi-
gan. Tack för att ni har tagit 
hand om oss! Ha en skön 
sommar. Kramar

Arvid & Sixten Karlsson

Döda
Veckans ros till personalen 
på Älvängenskolan för tre 
glada år hos Er. Jag kommer 
att sakna Er! 

Louisa Hessfelt-Stein

Veckans ris till asfalt-
läggarna på lokalvägen Nol-
Nödinge. Bra att ni lägger 
ny asfalt på den nerkörda 
vägen, men varför lämna 
en bit mellan de nylagda 
ytorna? Dessa kanter som 
varje fordon måste pas-
sera har medfört en minst 
sagt skakig långhelg för oss 
boende på Block- och 
Mellanvägen.

L Stensson

Veckans ris till de som 
nekade markägarrepresen-
tant att yttra sig på mötet i 
Kilanda Skola den 22/6 ang 
vindkraften.

Överkörd markägare

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Mamma

Berta
Bengtsson

vid hennes bortgång
framför vi vårt varma
tack. Tack också till

personalen på Fridhem
avd. 3 för god
omvårdnad.

BARNEN med familjer


