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Med en irriterad min 
möter jag min man 
i dörren. Han har 

fått åka hem från jobbet för att 
ge mig bilnyckeln som han av 
misstag glömt i jackfickan. 

”Att det kan vara så svårt att 
hänga nyckeln på hängaren”, 
säger jag syrligt, upprörd över 
att jag är försenad på grund 
av hans glömska. Vi hade bara 
en nyckel till vår gamla Volvo 
och det var inte första gången 
den inte hängde där den skulle. 
Och inte berodde det på mig i 
alla fall. 

Döm om min förvåning 
när jag två dagar senare hittar 
nyckeln i min egen jackficka. 
Snabbt hänger jag den på hål-
laren, glad över att jag upptäckt 
den utan att någon skada är 
skedd. Men det är inte utan att 
jag känner en viss ånger över 
min nedlåtande attityd ett par 
dagar tidigare. När kvällen 
kommer kan jag inte hålla tyst, 
utan berättar om min upptäckt. 
”Jaså, även solen har fläckar?”, 
säger min man med glimten i 
ögat.   

Varför ser du flisan i din 
broders öga när du inte märker 
bjälken i ditt eget? Jesus visste 
vad han talade om (Matt 7). 
Utan att tänka oss för fäller vi 
snabba domar över varandra. 
Och tyvärr handlar det inte 

Betraktelse

Flisor, bjälkar 
och annat skräp

23 medlemmar från SPF Alebygden fick en solig vandring 
i Vinningsbo dalar, Bohus. Här har Föreningen Naturstigen 
Vinningsbo dalar förbättrat leden med sex spänger och satt upp 
nya informationstavlor. Göran Åkerlund har hållit i projektet, 
Spängerna har tillverkats av Curt Svensson och Dag Anders-
son. Tack vare detta kunde vi nu gå torrskodda. För tavlorna 
har Ann-Marie Andersson svarat.

Vi besökte Björkärrs äng där Nödinge sockens hembygds-
förening slår med lie och skyddar på så sätt flera sällsynta växter. 
Kaffet intog vi på en höjd norr om Åsbacken med en fantastisk 
utsikt över Bohus fästning.

Nästa fredagsvandring är den 29 juni. Vi åker buss till Skag-
gata, Hålanda. Här visar oss Christer Damm 
hembygdsgården och vi går en kortare vand-
ring. Kontakta Lennart Mattsson för infor-
mation.      Lennart Mattsson

Vandring i Vinningsbo dalar med SPF

Döda

Vår hedersmedlem

Gunnar Andersson
har lämnat oss.

Tack för allt! 
Ditt minne kommer för alltid

att leva vidare i föreningen

AHLAFORS IF

alltid om småsaker som en 
glömd bilnyckel. 

Men Gud är specialist på 
flisor, bjälkar och annat skräp. 
I mötet med hans oändliga 
godhet, fördragsamhet och 
tålamod får vi mod att se våra 
egna brister och lusten att 

plocka flisor hos andra bleknar. 
Att ta emot Guds förlåtelse 
genom Jesus Kristus utmanar 
oss att låta orden från Jesus mer 
och mer påverka våra liv: Döm 
inte, så blir ni inte dömda. 

Marie Nordvall
Pastor Smyrnakyrkan

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka 
Musikgudstjänst 

Sönd  1 juli kl 12.00 
Marika Dahlbäck:  Cello 

Zinaida Oganova Larsson:  Piano 
Präst:  Bengt Broman 

 
Välkomna! 

Ett stort tack till Rydens 
Bil i Grönnäs för snabb 
hjälp med vattenpum-
pen som gick sönder.   

Stefan Carlsson

Veckans ros till Bana 
väg i väst. Barn och 
personal på sländans 
fritidshem vill tacka 
för all hjälp och den 
trevliga bussresan 
i samband med 
vårt temaarbete 
om vägbygget i Ale 
kommun.

Undanbedes 
All ev uppvaktning 
på min födelsedag 
undanbedes.
Roland Gustavsson,
Vallby Nygård

Vi vill ge gunnars-
gårdens förskola 
veckans ros för den 
fina och goda mid-
sommarlunchen.    

Alboskolans fritids

Tusen tack till alla på 
röda vinbärets förskola, 
för den fantastiska cirkus 
föreställningen som ni 
barn spelade upp för oss 
anhöriga. Ni var ju så 
bra.        Familjen Larsson

Tack

Veckans ris 

Veckans ros

Till dom som sågade 
ned den klädda Midsom-
marstången vid HÅlanda 
Hembygdsgård på Mid-
sommaraftonens kväll.

Christer Damm
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Vårt varma tack till Er alla 
som med tankar, ord, blom-

mor och gåvor till olika 
fonder hedrat minnet av 

vår käre

Sven Lööf
vid hans bortgång och 
begravning. Ett särskilt 

tack till kyrkoherde Björn 
Nilsson och solist Maria 
Edén som gjorde begrav-

ningsakten till ett ljust 
och vackert minne

GÖTHA
Peter och Niclas 

med familjer

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 

älskade

Jeanette Timm
vid hennes bortgång, för 

alla vackra blommor samt 
närvaro vid begravningen 
framför vi vårt varma och 

innerliga tack.

MAMMA och PAPPA

Tack

Tack

Vår Käre

Gunnar  
Andersson

* 16/5 1922

har i dag stilla lämnat  
oss i sorg och saknad.

Alafors 
14 juni 2012

Släkt och vänner

Minnet lever, det kan ej 
jordas

Det kan ej gömmas 
bland stoft och grus

Nej, det skall leva i 
fågelsången

I blomsterdoft och i 
vindens sus

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

13 juli kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund  

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast onsdagen 11 juli.

Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor  

och Farmor

Märta Carlsson
* 22/11 1922

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Alafors 
15 juni 2012

ING-MARI och  
CHRISTER 
JONNY och  

BRITT-MARIE 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Ethel 
Syster 

Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag en stilla 
vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåses ut

Din levnadsdag har nått 
sitt slut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

11 juli kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka.  
Gärna ljus klädsel.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 9 juli.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Pambazuko Barnhem  

bg. 306-0639.

Ett varmt tack till perso-
nalen på Björkliden avd. 

Ringblomman för god och 
kärleksfull omvårdnad.

Kerstin Olsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barnen Sten 
och Marie med familjer, 
barnbarn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Märta Carlsson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar barnen Ing-Ma-
ri och Jonny med familjer 
samt syster som närmast 
sörjande.

Gunnar Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar släkt och vänner 
som närmast sörjande.

Inger Kjellberg, Lödöse 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Gunnar 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår älskade Mamma 
Svärmor, Farmor 

Mormor, Gammelfarmor 
och Syster

Kerstin Olsson
* 14 december 1926

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Nödinge 
13 juni 2012

STEN och INGEGERD
Andreas, Kristin, Josefin, 

Tobias med familjer
MARIE och SVEN
Elvira, Oliver, Gillis

med familjer
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Tack för Din alltid så 
hjälpsamma hand

Så snar till hjälp 
så ofta den hann

Tack för de tjänande 
stegen Du gick

Tack för all ömhet 
vi såg i Din blick

Du hade ett hjärta 
så innerligt gott

Vi tacka Dig vill 
för allt vi fått

Tack och farväl 
från oss, Dina kära

Vi vet att vi stod 
Ditt hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 6 juli 

kl. 11.00 i Starrkärrs 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast onsdagen 4 juli. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Amnesty   

tel. 0771 266 37 89   
Läkare Utan Gränser 
tel. 010-199 33 00 eller 
till Starrkärr-Kilanda 
hembygdsförening 

pg. 714 586-5.

Ett varmt tack till 
Hemvården och 

Hemsjukvården i Ale samt 
AVH-Teamet Kungälv.

Vårt varma tack
till Er alla som visat 

värme och omsorg om 
vår älskade

Lars Persson
under hans sjukdomstid 
och bortgång. Tack för 
alla tankar, böner, brev, 

hälsningar och blommor 
till familjen. 

Ett stort tack också för 
alla blommor och vackra 
tal vid hans begravning  

 och för gåvorna till 
fotbollsskolan i Kongo  

och andra goda ändamål. 
Tack Marie Nordvall, 
Lis-Marie Ohlsson, 
Elisabeth Backman, 

Emma Kihl, Allan Milder 
och David Rydén 
för att ni gjorde 

begravningshögtiden så 
ljus och som Lars ville 

ha den. Ni har alla gjort 
den tunga tiden lite 
lättare och ljusare.

ANN-KERSTIN
Barnen med familjer

Döda


