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Älvängens missionskyrka
Tisd 12/6 kl 10, Bön. Sönd 
17/6 kl 11, Gudstjänst Inga-
Britt Holgersson. Sång: 
Nils Holgersson. Onsd 20/6 
kl 19, Församlingsstyrelsen. 
Ungdomsstyrelsen.

Surte missionskyrka
Sönd 17/6 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt kyrkfika. Onsd 20/6 
kl 18, Fika och sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 
Välkommen!
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda försam-
ling:
Tisd 12/6 - Torsd 14/6 
Starrkärrs församlings-
hem kl 10-14, ÖPPET 
HUS. Sönd 17/6 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom (Nols kyrka 25 år - se 
annons). Älvängens kyrka kl 
19, Mässa med musikcafé, 
Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/6 kl 18.30, Arbets-
kväll inför Scoutlägret. Fred 
15/6 kl 17.30, Start Scoutlä-
ger - Ledare + Tonår. Lörd-
Onsd 16-20 juni Scoutlä-
ger För scouter i alla åldrar 
inom SMU och EFK. Plats 
Sundsviksgården utanför 
Uddevalla.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 14/6 kl 18, Musikcafé 
med Ohlins. Sönd 24/6 kl 
15, i Ryd, tillsammans med 
Pinstkyrkan Bohus, Ohlins 
m fl.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/6 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Hålanda sönd 17/6 kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 17/6 kl 14, Friluftsgtj 
Ljudaborg, Skredsvik, kyrk-
kaffe. Ale-Skövde sönd 17/6 
kl 12, Mässa Skredsvik. 
Tunge sönd 17/6, se övriga.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
16/6 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 17/6 kl 10, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Barnvälsignelse. Kyrkkaffe.

Nödinge församling
Lörd 16/6 kl 18, Nödinge 
Helgmålsbön vid Backa H 
Hultén. 17/6 2:a ef Tref 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Kl 15, 
Bohus Servicehus Guds-
tjänst H Hultén. Tisd 19/6 
kl 11, Trollevik Gudstjänst 
R Bäck.

Bohus pingstkyrka
Onsd 13/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
17/6 kl 11, Församlings-
möte och Leif Karlsson. 
Onsd 20/6 kl 19, Sång bib-
belläsning och bön.

Predikoturer

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av 

vår kära Mor

Margit Aronsson
Tack också för blommor 
och minnesgåvor samt 

tal, sång och musik som 
gjorde begravningsguds-
tjänsten till ett ljust och 

vackert minne.

BARNEN 
med familjer

Sixten Samuelsson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1920 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gurli Sahlén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar maken Göte 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Rolf Lansenheim, Älväng-
en har avlidit. Född 1930 
och efterlämnar makan Sol-
veig samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Maj Hagman, Surte har 
avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar sönerna Björn 
och Mats med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Sven Lööf. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Sven Lööf, Alafors. Offi ci-
ant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Min älskade Maka 
Vår kära

Gurli Sahlén
* 5 oktober 1927

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
4 juni 2012

GÖTE
LENNART

GUN och ÅKE
BRITT

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg  
för oss alla

Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 19 juni 

kl. 11.00 i Skepplanda 
kyrka. Akten avslutas 

i kyrkan.

Till Minne
av vår Älskade

Henta Fernevald
* 7/3 1945 

† 12/6 2011

Ett år av djup sorg  
och saknad.

Ett år har gått sedan 
min bästa vän 
försvann

jag är glad att vi i ung-
domen fann varann

Fast vi tillsammans  
50 underbara år fick 

ändå hon alldeles för 
tidigt ur tiden gick

Men ofta när jag på 
henne tänker

hon så mycket värme 
och glädje skänker

Ej heller jag henne kan 
klandra

att jag nu ensam genom 
livet vandra

För det är ju så att allt 
det trevliga man 
minns

fast hon inte längre vid 
min sida finns

Krister

KRISTER 
Hans, Björn 
med familjer

Vår käre Pappa 
Svärfar, Farfar 

Morfar och  
Gammelfarfar

Sixten  
Samuelsson

* 17/11 1920

har idag stilla insomnat. 
Sörjd och saknad av oss, 

svåger, övrig släkt  
och vänner.

Älvängen 
2 juni 2012

HÅKAN och MONICA  
Mikael och Kristina 

Elsa, Arvid 
Fredrik 

MONICA och TORE 
Patrik och Jonna 

Tobias

Det är något bortom 
bergen

Bortom blommorna och 
sången

Det är något bakom 
stjärnor

Bakom heta hjärtat 
mitt

Begravningsgudstjänsten   
äger rum i familje- 

kretsen. Hedra gärna 
Sixtens minne med  

en gåva till  
Läkare Utan Gränser  

pg. 90 06 03-2 eller
tfn. 010-199 33 00.

Döda

Till minne 

Tack

Min älskade Man 
Vår käre Pappa 
Svärfar, Morfar 

och Farfar

Rolf Lansenheim
* 23/10 1930

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Älvängen 
29 maj 2012

SOLVEIG
ANGELA och LARS

Fredrik, Jakob
THOMAS och GUNNEL

Johan, Erika
CHRISTER och MIA

Simon, Axel
Släkt och vänner

När Dina steg har 
tystnat, finns ändå 
ekot kvar

När Dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har

Vi spar dem i våra 
hjärtan, tar fram 
dem då och då

Så kommer Du för 
alltid, att vara här 
ändå

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

20 juni kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast fredagen 15 juni. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till  
Parkinsonfonden 

pg. 90 07 94-9.

Bortsprungen 

Har ni sett Våfflan? Vår 
ungkatt försvann natten till 
söndag 3 juni i norra Nol.

Ring 0706-64 85 85
eller 0707-97 56 38

Vår lilla hund börjar 
bli gammal och 
någon gång emellan-

åt funderar min make och 
jag (ofrivilligt) över vad det 
blir på hundfronten nästa 
gång. 

”Samma ras” säger jag när 
frågan kommer och upp och 
sonen är på besök.

Och det är då som han 
fäller kommentaren: ”men 
tänk om ni får en likadan!”

Han menar, en hund som 
varje kväll lägger sig bakom 
gardinen och bara visar sin 
svarta nos, och morrar varje 
gång som någon går förbi. 

En hund som har full-
ständig kontroll över tomt, 
matskål och oss (förstås).

En hund som inte gillar 
andra hundar och definitivt 
inte grannens katter.

En hund som inte vet vad 
rädsla är varken på båtbryg-
gan eller bergstoppen.

I elva år har hon ”gett 
järnet” och visar ännu inga 
tendenser till att vilja varva 
ner även om nosen blivit 
alldeles grå. Men den dagen 
kommer, det vet vi.

Trefaldighetstiden har 
börjat sitt intågande. En tid 
som handlar om samlevnad.

På många plan.
En god samlevnad som 

visar respekt för och upp-
skattar varje individs egen-
art. 

Fader, Son och Ande tre 

i en och en i tre. Ett djup av 
rikedom.

Trefaldighetstiden talar 
om mångfald.  Och det är 
fantastiskt och underbart. 

Livet blir aldrig precis 
som vi tänkt ut i förväg. 
Vi kan inte planera det till 
hundra procent.

Och vi hittar inte någon 
skatt om vi inte gräver i 
åkern (Matt. 13:14). 

En skatt som sträcker 
sig bakom och bortom våra 
tankar och uträkningar. En 
skatt som ger utrymme för 
överraskningar och föränd-
ringar. 

Livet är stort! Mycket 
större och vidare än våra 
rationella tankar och logik. 

Och livets stunder brukar 
bli bra trots (eller kanske på 
grund av) att de innehåller 
moment som vi inte räknat 
med.

Den lilla tiken ligger på 
rygg och rullar sig i gräset. 
Så många goda skratt hon 
har gett, och ger oss. 

När jag tittar på henne 
svider det till inom mig av 
tycker om. 

Så………tänk om !!
”Tack ska Du ha Herre för 

allt jag har fått idag. Tack 
för idag, tack för en underbar 
vanlig dag”. (A. Fältskog)

Vivianne Wetterling,
Kyrkoherde Skepplanda/

Hålanda och Lödöse församlingar

Betraktelse

”Tänk om ni får en likadan!”

Tänk på 
Cancerfonden!
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