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Johan Gustafsson

måndag fyller
50 På
Johan Gustafsson 50

Laila Fransson

50 Salemförsamlingen i Godegård lig-

ger  Laila Fransson varmt
om hjärtat. När hon fyller
50 år den 11 maj önskar hon
en peng till Salem i stället
för blommor och presenter. Firar gör hon med öppet hus i hemmet från eftermiddagen den 15 maj.
Laila är gift med Bo och
har barnen Jonas, 27 år,
Pernilla, 25, och Tomas, 21.
På gymnasiet gick hon
distributionslinjen och
fortsatte sedan med Borghamnsskolan. Utöver det
har hon gått semineringskurs. Laila har jobbat i affär
och som hemsamarit. I dag
är hon lantbrukare tillsammans med maken.

år. Det firar han i sitt hem i
Medevi. 
Johan kommer ursprungligen från Pålsboda i
Närke. Han gick trätekniskt
gymnasium i Örebro, Hantverkets folkhögskola i Leksand och Virginska Konstskolan i Örebro. Han har
arbetat med möbelsnickeri
och mekanisk verkstad och
driver sedan 1989 Medevi
Snickeri.
Johan lever tillsammans
med Eva och har barnen
Erik och Jonna.
Fritiden ägnar Johan åt
träbåtar och MTB-cykling.
Efter en längre resa i början
av 1980-talet fick han sin reslust tillfredsställd. Nu trivs
han bäst hemma där det alltid finns saker att göra.

FÖDDA
Vår son, älskade VILHELM

Mathilde (f Aagaard)
Thomas Beakkevold
KS 5/3 2010

FÖRLOVADE

Amanda Axell
Erik Ängfors

Göteborg 1/5 2010

VIGSEL
Vi gifter oss
i Tjärstad kyrka
kl 14.00 den 2275 2010

Sara Lindskog
Erik Johansson

Pga: Johansson, Bersebo
Gård, 595 46 Rimforsa

Lars Häggberg

I dag fyller Lars
Häggberg 50 år. Han
är född och uppvuxen i Falun och firar födelsedagen i
Ansgarskyrkan med öppet
hus under eftermiddagen
och fest på kvällen med familj och vänner.
Lars var student vid Falu
gymnasium 1980. Han tog
lågstadielärarexamen i
Härnösand 1982, bedrev
pastorala studier vid Johannelunds teologiska institut
i Uppsala 1988–1994, blev
teologie kandidat vid Uppsala universitet 1993 och
prästvigd för Västerås stift
1994.
Lars har varit kyrkoherde
i Gottfridsbergs församling,
Ansgarskyrkan, Linköping
sedan 2007. Tidigare har
han varit lågstadielärare i
Falun och på Gotland samt
komminister och kyrko
herde i Malung, Dalarna.
Sång och musik, friluftsliv, scouting, skidåkning
och sommarhus i Rättvik är
det han ägnar fritiden åt.
Hustrun heter Nenne och
barnen Olle, 22 år, Elin, 20,
Petter, 18, och Jon, 16.

50

Födelsedag
familj@corren.se

!

Fyller du år? Skriv gärna och
berätta om dig själv. Till exempel vad du är intresserad
av och arbetar med. Berätta
gärna hur du firar och vilken
dag.

Vi gifter oss!
Ljungarumskyrka i
Jönköping
22/5 2010 kl 14.30

Adam Gustafsson
Ida Svensson

Pga: Daniel Gustafsson
Kamomillbacken 20
554 59 Jönköping

Dagens ord
Tv är det enda sömnpiller
man tar genom ögonen.
VITTORIO DE SICA

Minnesord
familj@corren.se

!

Vill du skriva ett minnesord?
Tänk då på att texten ska
handla om personen och
inte vara skriven i du-form.
Ange också den avlidnes
hemort. Minnesord ska vara
signerade med för- och efternamn. Längden är max 2 000
tecken inklusive blanksteg.
Redaktionen förbehåller sig
rätten att ändra i texten. Det
kostar ingenting att få ett
minnesord publicerat.

Vår kära

Bibbi Skinnar
* 10 september 1938
✝ 5 maj 2010
HASSE
GUNILLA och RIKARD
Madeleine, Alexandra
Syskon
Övrig släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt jag vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsakten äger
rum i Ljusets kapell, Lilla
Aska, tisdagen den 25 maj
kl 15.00. Efter akten
inbjudes till Lilla Aska
Gård. Svar om deltagande
i minnesstunden önskas
till Centrala Begravningsbyrån, tel 013-12 20 59,
senast den 21 maj.
Valfri klädsel.
Tänk gärna på Cancerfonden, tel 020-59 59 59.

VIGDA

Tommy Kempe
Marlene Hult

Vår innerligt älskade

* 29 maj 1959

* 14 maj 1933
har i dag hastigt
lämnat oss
† Linköping
den 14 april 2010
MARITA och OVE
HÅKAN och INGER
ROGER
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon
Någonstans inom oss är
vi alltid tillsammans.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.

Eje Hardings

Yvonne Larsson

* 17 oktober 1925

* 12 juli 1953

Karl-Evert
Sjöberg

har i dag slutat sin stund
på jorden.

har idag stilla insomnat
och lämnat oss i stor sorg
och saknad.

Kärna den 27 april 2010
INGRID
KRISTINA
Sara och Joakim
Henrik, Daniel
GUNILLA och LASSE
Amber, Alvin, Ayla
TITTIT och ROLF
John, Alva

Linköping den 3 maj 2010

Jag står på stranden en
tidig sommarmorgon.
Jag ser hur en segelbåt
breder ut sina segel och
styr ut mot havet.
Jag står och tittar efter
båten tills den försvinner
i horisonten.
Någon vid min sida säger:
Nu är den borta!
Men jag svarar: Borta nej!
Det är bara vi som förlorat
den ur sikte.
Båten finns kvar bortom
vår horisont.
I samma ögonblick som vi
säger:
Nu är den borta,
tar andra röster vid och
säger:
Nu kommer den!

När jag dör är jag inte alls
borta
Ty med allting som susar
och sjunger
skall jag komma tillbaka
igen.
Genom fåglarnas kvitter i
träden.
Genom fjärilars fladdrande
slag.
Genom flingornas dans på
din ruta,
skall jag ge dig en hälsning
var dag.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i familjekretsen.
Vill ni hedra minnet av
Eje tänk gärna på HjärtLungfonden, telefon
0200-88 24 00.

PETER
PY och CHRISTIAN
Wilma
MAMMA och PAPPA
Bror
Övrig släkt och vänner

Och när björklöven
spricker om våren
och du känner en varmare
vind
skall du ana min själs
odödlighet
när jag dunlätt kysser din
kind.
Och då vet du, jag är inte
borta.
Nej, mer nära än du kan
förstå.
Genom allting som susar
och sjunger
skall min hälsning med
kärlek dig nå.

* 1 juli 1927
har idag stilla insomnat
och lämnat oss i stor sorg
och saknad
Slätmon den 5 maj 2010
VIOLA
BARBRO och VEINE
Greger och Pernilla
Jonas och Kristin
VIVI-ANNE och LARS-ÅKE
Björn och Jenny
KJELL och ANN-MARIE
Rickard och Diana
Fredrik
Martin
ANITA och SÖREN
Viktor
Olivia
ING-MARIE och SIVERT
Barnbarnsbarn
Broder
Övrig släkt och vänner
Var jag går i skogar berg
och dalar,
följer mig en vän, jag hör
hans röst.
Han osynlig är, men till
mig talar,
talar stundom varning,
stundom tröst.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.
Ni som vill hedra minnet
av Karl-Evert tänk gärna
på Hjärt-och Lungfonden
Pg 90 91 92-7.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i familjekretsen.
Vid eventuella frågor
kontakta Stilla, telefon
013-10 40 09.Tänk gärna
på Cancerfonden telefon
020-59 59 59.

Vår älskade Mamma
Vår kära

har i dag lämnat oss.

Anita Cecilia
Carlqvist

Ingeborg
Karlsson

Vår älskade

* 10 april 1958

7 maj 2010

Vår älskade Mamma

Vår älskade

Annelie
Blomqvist

Vi har gift oss!

DÖDA

Vår käre

har i dag lämnat oss i
oerhörd sorg och saknad.
Linköping
den 2 maj 2010
MAMMA
PAPPA
SYSKON
Släkt och vänner
" Those who danced were
thought to be quite in
sane by those who could
not hear the music"
Begravningsakten äger
rum i kretsen av de
närmaste.
Har du frågor kring
begravningen kontakta
Centrala Begravningsbyrån, Linköping,
tel 013-12 20 59. Tänk
gärna på Cancerfonden,
tel 020-59 59 59.

Mjölby den 2 maj 2010
JOHAN, ERIK
MAMMA
Yvonne och Ulf
Thomas och Barbro
Susanne
Tina och Jonas
med familjer
Allan och Iréne
Magnus
Övrig släkt och vänner
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den aldrig
densamma mer
Alf Henrikson

Du var så full av liv.
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den
21 maj kl 10.00 i Mjölby
gravkapell. Därefter
inbjudes till minnesstund.
Tacksam för svar om
deltagande till Fonus Öst
tel 0142-105 77 senast
den 18 maj. Ljus klädsel.

Vår älskade
Mamma, Svärmor, Farmor och Morfarsmor

Anna-Greta Beck-Friis
f. Adolphson
* 11 maj 1917
har idag lämnat oss i stor sorg och saknad
Söderö den 4 maj 2010
JOHAN-GABRIEL och CECILIA
Anna och Karl
Maria och Alejandro
Adrienne och Massoud
Gabriella
Barnbarnsbarnen
SYSKONEN
Det kom en dag en stilla vind
Som smekte ömt Din trötta kind
Liksom ett ljus som blåstes ut
Din levnadsdag har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten äger rum i Kättilstad kyrka
fredagen den 4 juni kl. 14:00.
Efter begravningsgudstjänsten inbjudes till minnesstund
på Rimforsa Strand.
För deltagande i minnesstunden, vänligen meddela
Kinda Begravningsbyrå, tel. 0494-10028,
E-post: sven@kindabegravningsbyra.se.
Tänk på Läkarmissionen, Plusgiro 90 17 18-7

