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Min älskade Livskamrat
Min älskade Pappa

Vår Käre

Haakon
Sölvberg
* 4/12 1934

har i dag efter många
års sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad.

Lilla Edet
28 december 2011

SOLVEIG
CHRIS

Kate och Olof
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon

Släkt och vänner

Engång blir allting stilla
Engång får allting ro
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro

Pär Lagerkvist

Du är alltid med oss

Begravningsakten äger
rum måndagen 16

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet. lika välkommet
som blommor är en gåva
till Alzheimerfonden tel.

020-30 11 30.

Ett speciellt tack till
personalen på Dalen för
kärleksfull omvårdnad.

Dödsfall

Döda

Döda

Älskade Mamma
Svärmor, Mormor
och Gamlafarmor

Ella Mattsson
* 6 maj 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
31 december 2011

LENA och MOGENS
Mattias och Therese

Ammi, Adam
Övrig släkt och vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
18 januari kl. 13.00 i

Surte kapell. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
måndagen 16 januari.

Ett varmt tack till
personalen på

Björkliden, avd. Syrénen
för god och kärleksfull

omvårdnad.

Det var i princip fullsatt när Blue´n Joy Gospelkör och The 
Real Groove bjöd på sin årliga julkonsert i Nödinge kyrka på 
fjärde advent. Rubriken för framträdandet var ”Himlen i min 
famn”, en låt signerad Carola Häggqvist vilken också fram-
fördes av körmedlemmarna. Vidare fick publiken lyssna till 
sköna gospeltoner och svängig julmusik. 
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Varmt

välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Svängig julkonsert i Nödinge kyrkaSvängig julkonsert i Nödinge kyrka

Reine Modigh, Göteborg har avlidit. 
Född 1939 och efterlämnar systern Ma-
rita samt vänner som närmast sörjande.

Margareta Lindström, Bohus har avli-
dit. Född 1915 och efterlämnar sönerna 
Ronny och Per med familjer, syster 
med familj samt barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Bengt Johansson, Alafors har avlidit. 
Född 1933 och efterlämnar brorsbarn 
med familj som närmast sörjande.

Lilian Thorstensson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1931 och efterlämnar 
maken Bengt, sonen Dan med familj, 
systrar med familjer samt svägerskor 
som närmast sörjande.

Rune Gustafsson, Haj och Skepplanda 
har avlidit. Född 1926 och efterlämnar 
barn med familjer samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Inger Isberg, Bohus har avlidit. Född 
1938 och efterlämnar maken Kurt, 
barn med familjer samt Mamma som 
närmast sörjande.

Erik Wallström, Nol har avlidit. Född 
1929 och efterlämnar makan Birgit 
samt barn med familjer som närmast 
sörjande.

Ella Mattsson, Surte har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar dottern Lena 
med familj som närmast sörjande.

Erik Johansson, har avlidit. Född 1916 
och efterlämnar barnen Lennart, Maj-
Britt, Ingrid, Ingemar och Allan med 
familjer som närmast sörjande.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

och Dotter

Britt-Marie
Lundqvist
* 10 april 1948

har i dag hastigt
lämnat oss i oändlig

sorg och saknad.

Skepplanda
31 december 2011

ANDERS
KRISTIN och KRISTER

Jacob, Julia, Jasmine
EMMA och JARMO

Gustav, Vilmer, Nicella
MAMMA

Ingela och Dick
Mattias med familj
Släkt och vänner

Svårt att mista,      
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss   
med hela Din själ

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta
den hann

Tack för all godhet, all
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi
såg i Din blick

vi ville så gärna behålla
Dig kvar

Men Din stund på
jorden fullbordad var

Plötsligt en dag något
oväntat sker

Och livet blir aldrig
detsamma mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
27 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 25 januari.

Vår Käre

Erik Johansson
* 10/10 1916

har i dag, nöjd med sitt
liv stilla insomnat och

lämnat oss i sorg
och saknad

Nödinge
6 januari 2012

LENNART och
BIRGITTA

MAJ-BRITT och
HÅKAN

INGRID och TORE
INGEMAR och ULLA
ALLAN och KERSTIN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

När krafterna sakta 
domna

och ögat sin glans har 
mist

Så skönt att från allt   
få somna

och vilan finna till sist
Men vi som stod Dig 

nära
vår saknad den är stor
Från alla Dina kära
vårt tack och sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen

24 januari kl. 11.00 i
Nödinge kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 20  januari.

Hedra gärna minnet av
Erik med en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

för kärleksfull
omvårdnad.
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Haakon Sölvberg, Lilla 
Edet har avlidit. Född 1934 
och efterlämnar makan Sol-
veig, dottern Chris med fa-
milj samt syskon som när-
mast sörjande.

Sven Alexandersson, Bo-
hus har avlidit. Född 1933 
och efterlämnar dottern 
Emma med familj och sys-
kon med familjer som när-
mast sörjande.

Bernt Karlsson, Bohus har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar makan Gun-Britt, 
barnen Lotta och Anna med 
familjer samt syskon med fa-
miljer som närmast sörjan-
de.

Monika Kjell, Göteborg 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar mamma med fa-
milj samt syskon med famil-
jer som närmast sörjande.

Britt-Marie Lundqvist, 
Skepplanda. Född 1948 och 
efterlämnar maken Anders, 
barnen Kristin och Emma 
med familjer, mamma samt 
syster med familj som när-

mast sörjande.

Gerd Martinsson, Älväng-
en har avlidit. Född 1949 
och efterlämnar maken 
Kenth samt barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Uno Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar makan Birgitta, 
barn med familjer samt sys-
kon som närmast sörjande.

Marita Carlsson, Lödöse 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Kjell, 
barn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Inga Krafft, Surte har 
avlidit. Född 1913 och efter-
lämnar barnbarn med famil-
jer som närmast sörjande.

Christer Ekström, Nol har 
avlidit. Född 1948 och efter-
lämnar makan Inger, barn 
med familjer samt mor och 
far som närmast sörjande.

Vår kära Vän och Medarbetare

Britt-Marie Lundqvist
har lämnat oss i stor sorg

Vi saknar Dig!

Arbetskamraterna och tidigare kollegor
Björklövens och Båtsmans förskolor


