
Vi är tacksamma för de tre 
åren som gått och för all 
hjälp vi fått! Vi kom från 
en kommun med en helt 
annan syn på handikappades 
rätt till skolgång än er. Vi 
kom från en kommun där 
ingenting var möjligt och 
allt var omöjligt. För ett 
handikappat barn är skillna-
den enorm! Att klara skolan 
eller inte.. Hela framtiden 
står på spel, hela livet ställs 
på sin spets. Utan förståel-
sen vi fått, hade vår dotter 
stått utan betyg och utanför 
samhället. Hon hade haft en 
enorm uppförsbacke, omöj-
lig att ta sig upp för. Trots 
svårigheterna som hennes 
handikapp medför, får hon 
nu betyg och kan söka in 
på gymnasium. Det hade 
hon inte fått utan er vilja 

att hjälpa till Vi vill fram-
föra vårt varma tack! Ingen 
nämnd och ingen glömd.. 
Bara ett stort tack! Mvh
Mvh Cecilia med föräldrar.

Cecilia med föräldrar

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 11
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
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Starrkärr-Kilanda för-
samling
Lörd 23/6 Prästalunds 
hembygdsgård kl 11, Eku-
menisk friluftsgudstjänst, 
Svenninghed och Nord-
blom. Vid regn - Starr-
kärrs kyrka. Sönd 24/6 Nols 
kyrka kl 10, Mässa Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa Nordblom. Onsd 
27/6 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Musik i sommarkvällen (se 
annons).

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Högmässa, 
Norberg. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Onsd kl 
18:30, Mässa, Kristensson. 
Sommarkyrka mån - fre kl 
13 - 16.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 23/6 
kl 10, Mässa Skreds-
vik. Hålanda lörd 23/6, se 
övriga. Sönd 24/6 kl 12, 
Friluftsgudstjänst Järnk-
lev, Broman. S:t Peder lörd 
23/6, se övriga. Sönd 24/6 
kl 10, Mässa Broman. Ale-
Skövde lörd 23/6 kl 14, Fri-
luftsgudstjänst Sommarro 
Prässebo,Skredsvik kyrk-
kaffe. Tunge lörd 23/6 kl 
17, Friluftsgudstjänst vid 
kyrkan, Skredsvik.

Guntorps missionskyrka
Lörd 23/6 kl 11, Midsom-
margudstjänst i Starrkärr. 
Medtag kaffekorg. Tisd 
26/6 kl 19, Bönegrupp.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 24/6 kl 15, Ryds mis-
sionshus, Ohlins m fl.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 20/6 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. 
Sönd 24/6 kl 15, Tillsam-
mans med Elimförsml. i 
Ryd. Onsd 27/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 20/6 kl 19, Försam-
lingsstyrelse. Kl 19, Ung-
domsstyrelsen. Midsom-
mardagen 23/6 kl 11, Ekum. 
gudstjänst i Prästalund. 
Vid regn i Starrkärrs kyrka. 
Mikael Nordblom. Anne-
Marie Svenninghed mfl. 
Kaffekorg. Sönd 1/7 kl 10, 
Gem. gudstjänst i Smyrna-
kyrkan.

Surte missionskyrka
Onsd 20/6 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! 
Sönd 24/6 kl 10, Midsom-
margudstjänst i Sjövik. 
Avresa från Surte missions-
kyrka kl 9, Kyrkfika. Onsd 
27/6 kl 18, Fika och som-
maraktiviteter vid boulepla-
nen. Välkommen! Vinsten 
i bilvårdslotteriet på vår-
marknaden är inte hämtad. 
Du som har vinstlotten, har 
till den sista juni på dig
att hämta vinsten, annars 
återgår den. Titta på mis-
sionskyrkans anslags-
tavla för att se vinstlottens 
nummer.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 24/6 kl 10, Guds-
tjänst, Elias Berg. Kyrk-
kaffe.

Nödinge församling
Torsd 21/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik. 23/6 
Midsommardagen kl 11, 
Nödinge friluftsguds-
tjänst Dala Valfrids stuga 
H Hultén Karin. 24/6 Den 
Helige Johannes döparens 
dag kl 11, Surte kyrka Fri-
luftsgudstjänst R Bäck Vla-
dimir. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Mässa R Bäck Vladi-
mir.  Torsd 28/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik.

Predikoturer

Ett varmt och innerligt tack 
till alla som delat sorgen 
efter vår älskade syster

Ninni Hansegren
genom omtanke,

blommor och gåvor till 
Reumatiker fonden.

Tack till alla medverkande 
vid den vackra begrav-

ningsceremonin och min-
nesstunden.

Stor kram till vår farbror 
Gunnar och faster Siri 
som alltid finns för oss.

Lisbeth, Kristina, Lena
med familjer

Tack

Tack

Döda

Vår kära Mor

Gunnel
Wilhelmsson

* 16/2 1934

Har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg och saknad

Skogshöjden Lerum
5 juni 2012

   Du trivdes bäst i öppna
   landskap,
      nära havet ville du bo.
   Du trivdes bäst när
   havet svallade, och när
      måsarna gav skri.
   När stranden var full med 
   snäckskal, med havsmusik
      uti.

   Stor var din kärlek
      God var din själv
   Käraste mamma
      Tack och farväl

MAURITZ och HELEN
WILLY och

MARINETTE
ANNIKA

KIM och ANKI
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen

 27 juni kl. 11.00 
i Örgryte gamla kyrka. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i försam-
lingshemmet. Tacksam 

för svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå.

Tel. 0303-33 33 99
eller www.alebegravning.se
senast måndagen 25 juni.

Borttappat

Efterlysning

Silverbrosch tappad på skol-
avslutningen i Älvängen. 
Mellan gräsplanen ÄIK och 
Älvängen skolan. Tack på 
förhand / Linda.

0703-66 07 81

Du var på vårdcentralen 
i Älvängen fredag den 9 
september 2011. Vi sågs 
där, bytte några ord. Du var 
tidigare hemma hos mig ang 
min bil. Om du ser detta 
ring eller kom hem så får vi 
talas vid.

Veckans ris 
En stor riskvast till dig som 
ett antal gånger slängt in 
gräs, till den vita hästen som 
står i hagen bakom busshåll-
platsen Blinneberg. Onsda-
gen 13/6 ca 13.30 slängde 
du in mellan 3-4 kg avklippt 
gräs, kläver och vass från 
diket till honom. Tur för 
hästen att en person som 
känner honom såg dig och 
fick ut allt. Det kunde slutat 
riktigt, rikgit illa om han 
hade ätit upp det. Han går 
där för att han inte får äta 
färskt gräs. Man matar inte 
andras djur utan att fråga 
först. Du känner säkert igen 
dig, du som går runt i Blinn-
berg med barnvagn. Du är 
observerad.

Lisbeth

Jordfästningar
Lars Persson. I Smyrnakyr-
kan, Älvängen hölls mån-
dagen 11 juni begravnings-
gudstjänst för Lars Persson, 
Kungälv och Skepplanda. 
Offi ciant var pastor Marie 
Nordvall.

Gösta Ryrbo. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen 13 
juni begravningsgudstjänst 
för Gösta Ryrbo, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson. 

Tack Michael Olausson på 
Surte missionsförsmling för 
den goda tårtan!  Alekuriren

Vårt varma tack till Er 
alla som på olika sätt  

hedrat minnet av  
vår Älskade

Margit Nilsson
vid hennes bortgång. 
Ett stort tack för de 

vackra blommorna och 
alla minnesgåvor.  Ett 
särskilt tack till alla Er  
som deltog vid begrav-
ningsgudstjänsten i S:t 

Peders kyrka. Er närvaro 
och deltagande gjorde 

denna dag till ett  
ljust och vackert minne.

KRISTINA och BÖRJE 
med familjer

Vår kära

Erland Olsson
* 8/9 1934
† 5/6 2012

Har insomnat efter en 
tids sjukdom och tappert 

kämpande.

 I ditt hjärta fanns en
 önskan om en bättre värld,
 när Du i sommarvind
 somnade in
 Nu sjukdom och oro ej mer  
 gör Dig illa
 Skön är vilan som natten ger
 och att du ej lider mer

Din önskan kommer
att leva vidare

Vila i frid

Släkt och vänner

Begravningen äger rum 
fredagen 29 juni kl. 11 i 

Starrkärrs kyrka.

Ett varmt tack till Sandra 
och Dennis som fanns vid 

din sida.

alla underbara i hemvården 
Skepplanda. På ett varmt 
och fint sätt har ni i många 
år tagit hand om Ninni. Vi 
vet att ni kom att stå henne 
nära och att hon var trygg 
med er. Tack till hemvår-
dare, ingen nämnd ingen 
glömd, och sköterskor.

Lisbeth, Kristina, Lena
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1983 bestämdes det att 
Svenska flaggans dag 
skulle bli Sveriges natio-

naldag. 2005 bestämdes det att 
den skulle bli helgdag. I sam-
band med detta träffade jag 
en norrman som sa helt oför-
stående, Men ni har ju redan 
en nationaldag, midsommar-
afton!  Visst kan jag hålla med 
honom om detta, för visst är 
vårt midsommarfirande bland 
det svenskaste som finns med 
dans kring midsommarstången 
och med sill, färskpotatis och 
jordgubbar på matbordet. Ur-
sprunget till midsommarfiran-
de är glädjen över årets längs-
ta dag. Firande är förkristet, 
men kyrkan har valt att fira Jo-
hannes Döparens födelse vid 
samma tidpunkt, då Johannes 
lär ha varit född sex månader 
före Jesus. På midsommarda-
gen är temat skapelsen, vilket 
får ses som mycket passande då 
vår natur är som vackrast just 
kring midsommar. En upple-
velse av naturens storhet kan 
för många leda till tankar om 
att det inte bara kan vara en 
slump, det måste finnas någon 
bakom allt detta sköna som 
skapelsen visar på. Bibelns för-
klaring är att det finns någon 
och denna någon är Gud. Men 
Gud nöjde sig inte med natu-
ren och alla djuren utan ska-
pade också människan, dig 
och mig till skapelsens krona, 
det finaste av allt. Så när vi ser 
och tar in naturens skönhet, 
glöm inte att i Guds tanke och 
ögon är du och jag det vack-
raste av allting som är skapat. 
Men det slutar inte där, för 
Gud som har skapat himmel 

Betraktelse
Glad Midsommar 
- Gud älskar dig!

och jord vill också ha gemen-
skap med dig och mig, då Gud 
älskar oss. Så när jag ser på allt 
det vackra i naturen och sam-
tidigt vet att denna skapel-
sens Gud också har tid för mig 
då fylls jag av tacksamhet eller 
som Carl Boberg skrev i en av 
sina psalmer, O store Gud, när 
jag den värld beskådar som du 
har skapat med ditt allmaktsord, 
hur där din visdom väver livets 
trådar och alla väsen mättas 
vid ditt bord då brister själen 
ut i lovsångsljud, o store Gud, 
o store Gud. Men mitt under 
glädjen att fira midsommar så 
är det dessvärre också en svår 
och jobbig helg för många, 
inte minst för barn vars föräld-
rar dricker för mycket alkohol. 
Då midsommarhelgen är en av 
de tidpunkter på året då mest 
fylleri och bråk inträffar. Så låt 
oss inte glömma bort barnen, 
utan låt dem få vara i centrum 
i vårt midsommarfirande. Men 
hur det än blir så glömmer inte 
skapelsens Gud bort någon 
enda av oss, eller som en barn-
visa som säger, Han som håller 
hela världen i sin hand, Han 
har ändå tid att tänka på mig, 
det är goda nyheter. 

Med önskan om en Glad 
midsommar och Guds välsig-
nelse!

Per Kjellberg
Pastor i Surte


