
Ja, då är julen förbi och vi 
har hunnit några dagar 
in i ett nytt år. Julsaker-

na skall strax ner i sina lådor 
för att gömmas på vinden 
tills det är dags igen. Sång-
erna om barnet i krubban 
och Frälsaren som är född 
har klingat ut och Jesus åter-
tar sin plats som icke-rele-
vant i det svenska samhället. 
Men kanske har julens bud-
skap trängt lite djupare hos 
någon än den gulliga be-
rättelsen om barnet som 
föds i ett stall. Kanske har 
någon ytterligare upptäckt 
att barnet blev vuxet och 
inte längre ryms i en låda på 
vinden. Att julens firande är 
upptakten till ett förvand-
lat liv som aldrig blir sig likt. 
Att Gud har kommit för 
att stanna, för att dela både 
vardag och fest.
Det fick Jesus vänner vara 
med om på en bröllops-
fest i den lilla judiska bergs-

byn Kana för många år sen. 
När vinet, som är den själv-
klara drycken vid det judis-
ka bröllopet, tar slut är inte 
Jesus sen att gripa in. För att 
rädda festen, och även brud-
gummens rykte, tvekar han 
inte att använda sig av gu-
domliga krafter. Som ett av 
sina första under gör Jesus 
mängder av det allra godas-
te vin av vanligt vatten (Joh 
2:1-11).
Undret i Kana talar om en 
Gud som ger av det som är 
gott i överflöd – en nåd som 
aldrig kan förtjänas. När 
julen är förbi och allt åter-
går till det vanliga vill Jesus 
finnas kvar i ditt och mitt 
liv. För att dela vår vardag 
och ge av sin nåd som varar 
både ”in till påska” och hela 
året om. 

Marie Nordvall
Pastor 

Smyrnakyrkan, Älvängen 

Min älskade Dotter

Inger Isberg
* 1/4 1938

har i dag stilla insomnat.

Bohus
1 januari 2012

MAMMA
Moster Ella

En tröst för den som
lämnats kvar

är hoppet som ens
hjärta har

trots tårarna man
gråter

För himlens eget löfte
är

att älskar man
varandra här

så möts man en gång
åter

Begravningsakten äger
rum måndagen 23

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet. Lika välkommet
som blommor är en gåva

till Cancerfonden tel.
020-59 59 59.
Valfri klädsel.

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Farmor 

och Dotter

Marita Carlsson
* 24 november 1945

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Lödöse 
21 december 2011

KJELL
JONAS och DOROTEA 

Oliver, Daniella 
ANDERS och EMMA 

PAPPA 
Släkt och Vänner 

Du var så god, 
Du var så glad

Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå 
denna dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 

vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
19 januari kl. 11.00 
i S:t Peders kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0520-66 12 33 senast 

tisdagen 17 januari. 
Lika välkommet som 
blommor är en gåva 

till Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.

Döda

Jordfästningar
Gösta Carlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 20 
december begravningsguds-
tjänst för Gösta Carlsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Jan-Robert Svensson. I 
Nödinge kyrka hölls tisda-
gen 20 december begrav-
ningsgudstjänst för Jan-
Robert Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Rolf Sahlberg. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 21 
december begravningsguds-
tjänst för Rolf Sahlberg, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Magnus Lundsten. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
22 december begravnings-
gudstjänst för Magnus 
Lundsten, Alafors. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Susanne Hålsjö. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 22 

Min älskade
Livskamrat och Maka

Vår kära Mor
Svärmor och Farmor

Lilian
Thorstensson

* 10 juli 1931

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat oss
i sorg och saknad.

Skepplanda
28 december 2011

BENGT
DAN och SOFIA

Pelle, Ebba
Systrar med familjer

Svägerskor
Övrig släkt och vänner

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
18 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 16 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

Vår kära lilla Mamma
Syster och Farmor

Margareta
Lindström

* 27/6 1915

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
28 december 2011

RONNY och MAI
PER och NINA

Marita med familj
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 27

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 25 januari.

Betraktelse

Mitt i livet hela året?!

Min älskade Make
och Livskamrat

Vår käre Pappa, Svärfar
Farfar, Morfar

Uno Johansson
* 20/4 1942

har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
20 december 2011

BIRGITTA
KENT och ELISABETH
STEFAN och CAMILLA

ANN-SOFIE och
SEBASTIAN

Barnbarn
Syskon

Släkt och Vänner

Allt vad Du lidit vi nog
   ej förstått
Vi stod vid Din sida så
   hjälplösa blott
Du ville oss alla så
   innerligt väl
Du månade om oss av
   hela Din själ
Vi ville så gärna behålla
   Dig kvar
Men Din stund på
   jorden nu fullbordad
   var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
13 januari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjuds till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 11 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

Till minne 

Vår käre
Dotter och Syster

Carina Zackrisson
* 13/6 1958

† 12/1 2011

Ett år har gått
i Sorg och saknad.

I våra hjärtan och minnen 
finns du alltid hos oss.

Älskade Carina

Mamma & Conny
Peter, Dennis & Cecilia

december begravningsguds-
tjänst för Susanne Hålsjö, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Lars-Göran Rydberg. 
I Nödinge kyrka hölls 
onsdagen 28 december 
begravningsgudstjänst för 
Lars-Göran Rydberg, Nol. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Folke Andersson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 28 
december begravningsguds-
tjänst för Folke Andersson, 
Bohus. Offi ciant var kyrko-
herde Harry Hultén.

Inga Wiik. I Nödinge kyrka 
hölls torsdagen 29 december 
begravningsgudstjänst för 
Inga Wiik, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Gerd Martinsson. I Surte 
kapell hölls måndagen 2 
januari begravningsakt för 
Gerd Martinsson, Älvängen. 
Offi ciant var Johan Ekstedt.

Einar Mårtensson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 3 janu-
ari begravningsakt för Einar 
Mårtensson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Älskade Pappa 
Svärfar och Morfar

Sven Alexandersson
* 27 april 1933

har i dag stilla lämnat oss i sorg och saknad.

Bohus 30 december 2011

EMMA och JOHAN
Noah

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Gråt ej vid min grav 
Jag finns ej där 

Jag finns i solens spegelblänk på havet 
Jag finns i vindens lek över sädesfälten 

Jag finns även i höstens stilla regn 
och i vintergatans stjärnehär

Och när Du en tidig morgon väcks av fåglar 
kan det vara min röst Du hör

Gråt inte, vi träffas snart igen
John Hall

Då när det är värst och inget hjälper, 
brister som i jubel trädets knoppar, 
då, när ingen rädsla längre håller, 

faller som i glitter kvistens droppar, 
glömmer att de skrämdes av det nya, 
glömmer att de ängslades för färden 

känner en sekund sin största trygghet, 
vilar den i tillit, som skapar världen.

Karin Boye

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 
19 januari kl. 11.00 i Surte kapell. 

Efter akten inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 031-98 32 50 senast 

tisdagen 17 januari. Hedra gärna minnet av Sven 
med en gåva till Ottenby fågelstation pg. 19 94 99-5 

eller via www.ottenby.se
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