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Lilly Larsson, Göteborg 
och Hålanda har avlidit. 
Född 1918 och efterläm-
nar döttrarna Kerstin och 
Anette med familjer som 
närmast sörjande.

Gustav Gustavsson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1922 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ingvar Johansson, Nol 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Ulla 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Sven-Olof Edvardsson, 
Bohus har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar makan 
Ingrid samt barn som när-
mast sörjande.

Anita Rosén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Jan-Inge 

samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Harald Gustavsson, Bohus 
och Nödinge har avlidit. 
Född 1923 och efterlämnar 
svägerskor samt syskonbarn 
som närmast sörjande.

Björn Håkansson f 1990 
från Ölanda. Närmast 
sörjande: Mamma Anette 
och Janne samt syskonen. 
Emil, Anton, Isac, Julia och 
Hannes.

Sven Hedlund, Bohus 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barnen Håkan 
och Inger med familj som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår kära lilla Mamma

Lilly Larsson
* 28/8 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Göteborg och Hålanda
21 februari 2012

KERSTIN och GLENN
Roy och Katarina

Jennie, Filip
Tina och Fredrik

Oscar, Tindra
ANETTE och BJÖRN

Helen och Scott
Alexandra, Angus
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 allt

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 13

mars kl. 11.00 i Örgryte
gamla kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

på Parc la Reine.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 9 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Grattis 
Johanna Roos

på födelsedagen den 6 mars 
Hipp hipp hurra!

Kurrarna

Grattis

Ett STORT tack från djupet 
av våra hjärtan för den fan-
tastiska vård och omsorg 
som hemtjänsten i Älvängen 
visade vår mamma Lisbet 
Öhlin under hennes sista tid 
i hemmet. Att få somna in 
med sådana änglar runt sej 
var en stor trygghet för både 
mamma och oss.
Brigitte Öhlin Köhler m. familj

Gunilla Olofsson m. familj

Tack

Vår Käre

Harald
Gustavsson

* 8/3 1923

har i dag insomnat och
lämnat oss i sorg och

saknad

Bohus och Nödinge
15 februari 2012

SVÄGERSKOR
SYSKONBARN

Så kom en afton en
stilla vind

Och smekte ömt Din
trötta kind

Liksom ett ljus som
blåses ut

Din levnadsdag har nått
sitt ljus

Begravningen har ägt
rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på Trollevik
28 för god omvårdnad.

Döda

Vår kära Pappa
Svärfar, Morfar

och Gamlemorfar

Sven Hedlund
* 10 augusti 1921

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Bohus
24 februari 2012

HÅKAN
INGER och KENNETH

Julia och Paul
Agnes, Tilda

Victoria och Kristoffer
Selma

Jonna och Niklas
Marius

Övrig släkt och vänner

Mamma har räckt ut
handen

nu har Du fattat den
På den andra stranden
möts Ni båda igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

23 mars kl. 11.00
i Surte kapell.

Efter gravsättningen
inbjudes till minnesstund

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

onsdagen 21 mars.

Ett varmt tack till
personalen på Bohus

Servicehus för god och
kärleksfull omvårdnad.

Veckans ros 
Veckans ros till Evy och 
Allan Karlsson för deras 
omtanke. Och vänlighet i 
alla lägen. Fikabrödet var
mycket uppskattat!

Kurrarna

Efterlysning
Söker dig som åkte med 
SWEDEN ROCK BÅTEN 
i höstas. Kille, svart/brunt 
rakt långt hår och du hade 
en svart t-shirt med STOR 
vit text på, du hade förmod-
ligen den största texten på 
båten. Jag är tjejen som tog 
med dig ut och rökte på 
däck, deströyer t-shirt och 
svart långt hår. Hör av dig 
till mig eller om ni vet vem 
detta kan vara

rockyou666@hotmail.se
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Stefan Andersson
14 mars kl. 19.00 i Nödinge kyrka

”En Främlings Hus” · Välkommen!

WWW.STEFANANDERSSON.NU  ·  BILJETTER: WWW.TICNET.SE

& kören BLUE’N JOY

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Allsångskväll
Starrkärrs församlingshem

Onsdag 7 mars kl. 18.30-21.00

Tillsammans med kören Sångglädje 
från SPF Alebygden sjunger 

vi allsånger.
Solosång av Klara Nilsson och 
pianospel av Sofia Danielsson.

Kaffeservering till självkostnadspris.
Fri entré.

Lovsångskväll 
Nols Kyrka 

Fredagen den 9 mars kl. 19.30
 

Det gästande lovsångsteamet 
består av:

Lajo Roxenwell, Markus Jullander,
Tobias Åström, Marcus Larsson och

Jerker Larsson

Musikcafé
Nols kyrka 

Tisdagen den 13 mars
Öppet mellan 18.30-20.30

 
Medverkande: 

Elever från kulturskolan mfl.

Messu
ÄlvängeninÄlvängenin sininen kirkko 
 Lauantai 10 maaliskuu klo 16.00

Rekola, Ekenberg.
 

Mässa på finska lörd. 10 mars kl. 16.00
Älvängens blå kyrka.

Rekola, Ekenberg.


