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Vår käre

Gunnar
Karlsson

*27/51910 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i djup sorg och saknad.
Karlstad den 6/1 2006
INGER och GÖRAN 
ANITA och ERLING 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

Vår kära

Kristina
(Stina)

Karlsson
I

*16/71915
har idag lämnat oss, bröder, 

övrig släkt och vänner i 
sjup sorg och saknad.

Karlstad den 19/7 2004
GUNNAR 

Inger och Göran 
Anita och Erling 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

? O^armt f^ack

" för viUtlujt ddtcujcuuie,

LsorqeivvicLÄrlig och strävsam var Din 
vandring

Stilla och fridsamt gick Du 
bort

Mor har räckt Dig handen 
Du har fattat den 
På den andra stranden 
Har Ni mötts igeti
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Du var sä god, Du var sä glad 
Du lämnar bara vackra 

minnen
Sä svär är ändå denna dag 
Sä sorgsna vära sinnen 
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt 
Vi vet att Du pä oss alltid 

tänkt
Tack för vära lycklig år 

tillsammans

- ^

,r3Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. å

GUNNAR KARLSSON 
Karlstad
■ Gunnar Karlsson, Karl
stad, har avlidit i en ålder 
av 95 år. Han var under 
större delen av sitt liv bo
satt i Kappstad, Östra Få
gelvik, men tillbringade de 
sista åren på Ruds Service
hus i Karlstad. Närstående 
är döttrar, svärsöner, 
barnbarn och barnbarns
barn.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste.______________

För allt vänligt deltagande 
vid vår käre Far, Svärfar 
och Morfar

=2? *| Gunnar
Karlssons

bortgång, för alla vackra 
blommor vid hans bår 
samt gåvor till olika 
minnesfonder vill vi till 
släkt, grannar och vänner 
framföra vårt varma tack. 
Ett särskilt tack till perso
nalen på Ruds Service
hus, grupp 3 för kärleks
full omsorg.

Karlstad den 27/1 2006
Inger och Anita 

med familjer

-OjbI



Vår käre

EDVIN
KARLSSON

* 11/9 1903
har idag lämnat oss, bro
der, övrig släkt och vän
ner i sorg och saknad.
Kappstad den 10/12 1992 

MAJ-GUNNEL 
och BERT 

Jan och Lena 
Madelene, Mattias 
Monica och Håkan 

Linus, Lisa 
Birgitta

Säg ej med sorg att han är
död

Säg med tacksamhet att 
han har levat

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
18/12 kl 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet.

\if n/zzor?-

Vår kära

Ingrid
Johansson

* 23/1 1926
har i dag lämnat oss, 

släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 7/2 2017

MAUD och CHRISTER 
Mikael och Erica 
MARGARETHA 
Åsa och Thomas 

Lennart och Gabriella 
Barnbarnsbarn
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Jag drömmer 
jag vandmr 

i skog och mark 
Jag drömmer jag åter 

är frisk och stark 
Jag vill inte vakna 
ur dröm så skön 
att evigt få vila 
det är min bön

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Norrsl rands 
kyrka fredagen den 24/2 
kl. 14.00. Efter akten in
bjudes till minnesstund. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-10 10 01 
senast 22/2.1 stället för 

blommor stöd gärna 
DHR tel. 054-18 79 88.
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Vår käre

Olle
Johansson

Min älskade Make 
vår käre Far, Svärfar 

och Morfar

Göran
Johansson

* 12/5 1944

Vår käre

IVAR
JOHANSSON

* 7/8 1926
har idag lämnat oss, släkt 
och vänner i stor sorg 
och saknad.
Ulvsbyden 26/8 1992

INGRID 
Göran och Ingrid 

Maud och Christer 
Margaretha och Jan 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

* 12/7 1928
har idag lämnat oss, övrig 
släkt och vänner. I ljust och 
tacksamt minne bevarad.

Karlstad den 12/5 2002 
ELSIE

Lasse och Ing-Britt 
Gunilla och Jan-Erik 
Gunnar och Catarina 

Barnbarn 
Ragnhild

har i dag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 
Molkom den 27/5 2009

INGRID
Anneli och Urban 

Emil, Janina, 
Rebecka, Johan 
Theres och Jan 

Jonatan, Jakob, Albin

!
I

Tack för vad Du givit 
Tack för vad Du var 
Tack för ljusa minnet 
Som Du lämnat kvar

I ungdomens år vi 
satte vårt bo 

och sedan vi strävat 
tillsammans 

I med och motgång vi 
hållit ihop 

som vi en gång lovat 
varandra

Tack älskade Göran 
för åren som gått 
Tack Pappa för allt 

vi fått
Tack viskar barnbarn 

med blommor i handen 
Nu vet vi att Du aldrig 
mer tar oss i famnen 

Men alla ljusa minnen 
lever kvar

och dem ingen ifrån 
oss tar

Troget har Du alltid strä
vat

Och För mödan aldrig bä
vat

Tills Du inte kunde mer
Ro vi unnar nu Ditt hjär

ta
Då Du vilar ifrån smärta

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Norrstrands kyr
ka torsdagen den 23/5 kl 
14.00. Akten avslutas i kyr
kan. Tänk på Cancerfon
den, tel. 054-18 04 65.

*

i
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Uppståndel
sens kapell torsdagen 
den 3/9 kl 14.00. Efter ak
ten inbjudes till minnes
stund på Rosenborg. 
Svar om deltagande öns
kas till Begravningsbyrån 
tel. 054-10 28 00 senast 
tisdagen den 1/9. Valfri 
klädsel. Stöd gärna Can
cerfonden 
78 11 79

ELSIE JOHANSSON
Karlstad
«a Elsie Johansson, Karlstad, 
avled på torsdagen i en ålder av 
80 år. Hennes närmaste är barn 
med familjer samt syskon med 
familjer.

p/WV
10 [t>*r!
20/0

■Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 

närmaste.
tel 020-

ciui /

VF % zon 
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GÖRAN JOHANSSON 
MOLKOM

På onsdagen avled 
Göran Johansson, Mol
kom, i en ålder av 65 år. 
Han sörjes närmast av 
maka och döttrar med 
familjer.

Vår kära

Elsie
JohanssonINGRID JOHANSSON 

KARLSTAD
Ingrid Johansson, Karl
stad. har avlidit i en ålder 
av 91 år. Hennes närmaste 
ar Maud och Margaretha 
med familjer.

*31/3 1929 
har i dag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
I ljust och tacksamt 

minne bevarad. 
Karlstad den 28/1 2010

Lasse och Ing-Britt 
Gunilla och Jan-Erik 
Gunnar och Catarina 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

i

Vp iO

Tack för vad Du givit 
Tack for vad Du var 

Tack för ljusa minnet 
Som Du lämnat kvar

i,
>!
ii

Begravningsgudstjänsten 
ager rum i Norrstrands 
kyrka fredagen den 26/2 
kl. 11.00. Akten avslutas 
i kyrkan. Stöd gärna Can- 
eerfonden tel. 054-180465. j
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DAGMAR JOHANSSON 
SKATTKÄRR
Dagmar Johansson avled 
på torsdagen i en ålder av 
94 år. Hon söijes närmast 
av son med familj samt 
syster.

N H/7 Lård
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Vår kära

Mor, Svärmor, Farmor, 
Gammelfarmor och Syster

Dagmar
Johansson

*2/21916 
har lämnat oss, 

övrig släkt och värmer 
i sorg och saknad. 

Skattkärr den 6/1 2011
TAGE och LILL-BRITT 

Mikael och Anneli 
Lukas, Ludvig, Felix 

Ella-Britt

Ett strävsamt liv har 
slocknat tit 

En flitig hand har 
domnat

Din långa arbetsdag är 
slut

Ditt trötta huvud 
somnat 

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka lördag 22/1 
kl. 11.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund i 
Församlingshemmet.
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 
Andersson tel. 054-101001 
senast onsdag 19/1.
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MAJ FREDRIKSSON 
FORSHAGA

I en åJder av 85 år avled på tors
dagen Maj Fredriksson, Storgatan 
53, Forshaga. Sörjes närmast av 
söner med familjer.

Vår kära

CONSTANCE
JANSSON

* 23/4 1903
har idag lämnat oss, övrig 
släkt och vänner samt 
Karlstads missionsförsam
ling i sorg och saknad. 

Karlstad den 6/10 1995 
SYSKONBARNEN 

med familjer

Vår älskade

Göran
Jansson

* 17/5 1940 
har idag lämnat oss, 
broder, övrig släkt 

och vänner.
Skattkärr den 15/1 2008 

INGER
Mikael och Tina 

Jonathan 
Heléne och Peter 
Amanda, Jesper

f
Vår kära

Maj
Fredriksson

* 23/3 1920
har idag lämnat oss, övrig 
släkt och vänner. I ljust och 
tacksamt minne bevarad. 

Forshaga den 26/1 2006
BOSSE och ULLA-BRITT 

ULF och INGA LILL 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

Så var Du en länk till en 
tid som var 

en epok sedan länge 
forliden

Och med hjärtat varmt och 
med hjärnan klar 

Levde Du helt i tiden 
Och finge vi be om en gåva 

ännu
det vore att åldras så 

vackert som Du

Hand i hand från 
ungdomsåren 

Vi troget vandrat med 
varann

Vi delat kärlek, hopp och frid 
Vi delat sjukdom, 

sorg och strid 
Tack älskade Make för alla 

våra lyckliga år tillsammans

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 
Tack för att just Du 

var vår Far

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Korsets kapell 
torsdagen den 19/10 kl 
12.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund på Rosen
borg. Svar om deltagande 
önskas till Widéns Begrav
ningsbyrå tel 054-10 28 00 
senast tisdagen den 17/10. 
Stöd gärna Karlstads mis
sionsförsamlings 
nadsfond pg 359851-3.

Var aktsam om glädjen i 
livet,

snabbi flyr våra lyckliga år 
Det kommer en dag för oss 

alla
när blott minnena återstår 
De dyrbara stunder vi delat 

så självklara, de var förut 
Hur overkligt är att veta 

att allting redan är slutbygg-

Begravningsguds tjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 
fredagen den 17/2 kl. 11.00.. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund 
stugan. Svar om deltagande 
till Begravningsbyrån Rol
and Andersson tel. 054- 
101001 senast onsdag 15/2.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 054-18 04 65.

Socken-

*
Constance Jansson 
Karlstad

I en ålder av 92 år avled på 
fredagen Constance Jansson, 
Sundbergsgatan 5, Karlstad. 
Närmast sörjande är syskon
barn med familjer samt Karl
stad missionsförsamling.

i
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Vår kära 

Maka och Mor
Vår älskade

Anders
Haster

* 20 januari 1983 
har idag lämnat oss i stor 

sorg och saknad.
Forshagaö april 2012 
MAMMA och PAPPA 

Maria och Mikael 
Liza, Alma, Hilma 

Mormoroch Morfar

Brita
Hävert Vår älskade

Sven
Andersson

* 3 oktober 1920 
har idag stilla insomnat. 
Degerfors 9 augusti 2011 

OLLE
Bo och Gun 

Kersti
Ulla och Bengt 

Bambam 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner

* 12/61941
har idag lämnat oss alla i 
oändlig sorg och saknad. 

Kappstad den 4/9 2005 
ASTRID 

Anna-Carin och 
Christoffer 

Maria och Tommy 
Syskon med familjer

Grät ej för att jag är borta 
gläds för att jag har 

funnits

i

Du går ifrån oss 
men är ej borla 
I våra tankar 
Du lever kvar.

1 minnet Du skall leva 
Du finns alltid kvar 

Vi kommer Dig att minnas 
precis som Du var

Vila i frid

I

Begravningen äger rum i 
N:e Ulleruds kyrka 
fredagen den 27/4.1 
kretsen av de närmaste.

:
Begravningsgudstjänsten 

äger rum i kretsen av 
de närmaste.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. I stället för 
blommor, tänk på Hjärt - 
Lungfonden. Fonden för
medlas genom Fonus tel. 
054-156730

f\ny\-Chrish'/>iys

~~T~!iT TMHBWLTack
Ett varmt tack till alla Er 
som visat omtanke om 
oss alla vid bortgången 

av vår kära M
Brita

Hävert §
samt hedrat henne med 
blommor och gåvor till 
olika fonder i samband 

med hennes begravning. 
Ett särskilt tack riktar vi 

till personalen på 
Körsbärsdalen.

OLLE
Barnen med familjer

X
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Vår kära 
Maka och Mor

Brita
Hävert

* 3 oktober 1920 
har idag stilla insomnat. 
Degerfors 9 augusti 2011 

OLLE
Bo och Gun 

Kersti
Ulla och Bengt 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

övrig släkt och vänner

Vår älskade

Anders
Haster

Vår älskade

Sven
Andersson

* 20 januari 1983 
har idag lämnat oss i stor 

sorg och saknad.
Forshaga-5 april 2012 
MAMMA och PAPPA 

Maria och Mikael 
Liza, Alma, Hilma 

MormoK öch Morfar

* 12/61941
har idag lämnat oss alla i 
oändlig sorg och saknad. 

Kappstad den 4/9 2005 
ASTRID 

Anna-Carin och 
Christoffer 

Maria och Tommy 
Syskon med familjer

Gråt ej för att jag är borta 
gläds för att jag har 

funnits

Du går ifrån oss 
men är ej borta 
I våra tankar 
Du lever kvar.

I minnet Du skall leva 
Du finns alltid kvar 

Vi kommer Dig att minnas 
precis som Du var

Vila i frid Begravningen äger rum i 
N:e Ulleruds kyrka 
fredagen den 27/4.1 
kretsen av de närmaste.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av 

de närmaste.
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste, 
blommor, tänk på Hjärt - 
Lungfonden. Fonden för
medlas genom Fonus tel. 
054-156730

-Cir/sbncf u-yy stället för
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torgtack
Vår käreTill Er alla som på olika

sätt hedrade minnet av 
vår älskade

C"'
BENGT NILSSON\

Min älskade Make 
vår käre Far och Svärfar

OTTO
HALL

* 25/8 1905
har lämnat oss, syster, övrig 
släkt och vänner i sorg och 
saknad.
Karlstad den 31/10 1993

i. CARIN 
-JR Barn

Barnbarnsbarn

* 4/4 1924
har idag lämnat oss, övrig 
släkt och vänner i djup 
sorg och saknad.

Bäck, Östra Fågelvik 
den 4/10 1995 

anne-marie
Gun-Britt och Lennart 

Meu-Lise och Robert 
Iwan och Gun-Britt 
Kerstin och Hans 
Ingrid och Dan 

Barnbarn

Carin Hall
vid hennes bortgång vill vi 
framföra vårt varma tack. 
Ett särskilt tack till perso
nalen på avd. 21, Central
sjukhuset för god vård.

Grava den 3/2 1999

LL
>

BARN
Barnbarn

Barnbarnsbarn
i&l

Två ögon som tyst åro 
slutna

Två flitiga händer som lagt 
sig till ro.

Ett hjärta med omsorg och 
ömhet

har slutat att klappa och 
slå

Så vilar det förflutna i 
minnenas helgade ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka torsdagen den 12/10 
kl. 14.00. Efter akten inbju- 
des till minnesstund i För
samlingshemmet. Svar om 
deltagande önskas till Wi- 
déns Begravningsbyrå tel. 
054-10 28 00 senast tisda
gen den 10/10. Stöd gärna^ 
Cancerfonden.

Allt har tystnat 
r Slut är smärtan 
i Ingen plåga mer Du har 
; Men i våra hjärtan 
j Endast minnen nu finns 

kvar

Begravningsakten äger 
i Grava kyrka lördagen den 

j 13/11 kl 11.00. Efter akten 
: inbjudes till minnesstund i 
! Sockenstugan. Svar om del- 
! tagande till Begravningsby
rån, tel 054-101001 senast 

i onsdag den 10/11. Tänk på 
DHR:s blomsterfond, tel 
054-187988.

rum ii
i:

Vår käre
iKARL
i;i ANDERSSON

i * 11/9 1907
har idag lämnat oss, övrig 
släkt och vänner i sorg och 
saknad, men i vårt minne 
bevarad.
Kappstad, Östra Fågelvik 

den 8/8 1995
INGEGERD 

och GUNNAR 
RUNAR och EIVOR 
SVEN och ASTRID 
MONICA och LEIF 

EVA och STIG 
BO och CARINA 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

;

fvvr 3^-10
jS.

Vår kära

Gunn
Gren

* 16/3 1935 
har lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Skåre den 29/6 2014

Kerstin och Christer 
Mats och Äva 

Jan
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Syster Asta 

Övrig släkt och vänner

c=
7/ \\

Vår Älskade

Rune
Österlund

Blott en dag ett ögonblick i 
sänder...* 30 maj 1931

har idag lämnat oss, övrig 
släkt och vänner i sorg 

och saknad.
Thailand 13 juni 2010 

SIV 
Barn 

Barnbarn

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka fredagen den 18/8 
kl 14.00. Efter akten inbju
des till minnesstund i För
samlingshemmet.

:1

Älskad ■ Saknad
l

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Forshaga 

kapell fredagen den 25/7 
kl. 11.00. Samlingen upp
löses vid kapellet Stöd 
gärna Bjärt-Lungfonden 

tel. 054- IS 04 65.

Givmild och trofast 
var Du i livet 

Tungt iir idag att 
stå vid Din bår 

Allt som var vackrast 
och bäst Du givit 

Tacksamt vi tänker 
på flyktade år.

■GUNN GREN 
KARLSTAD
Gunn Gren, Skåre, har 
avlidit i en ålder av 79 år. 
Hon sörjes närmast av 
barn med familjer samt 
syster.

Begravningen har ägt rum 
i Thailand VF Ufd:*hlH
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Min älskade Livskamrat 
Vår käre Far 
och Farfar

Åke
Högberg

* 28 mars 1930 
har idag hastigt lämnat 
oss, syster, övrig släkt 
och vänner i stor sorg 

och saknad.
Gräsmark 14 augusti 2008 

STINA 
Johan

Magnus och Eugenia 
Nils

Vår älskade

Per
Maxstad

Vår kära

Brita
Högberg *8/6 1931 

har idag lämnat oss 
i stor saknad. 

Skattkärr den 16/2 2011 
EVELYN

Per-Anders och Bitte 
Mathias och Charlotta 

Maja, Abbe 
Hanna och Linus 
Anneli och Jan 

Sofia och Magnus 
Judit, Seth 

Julia och Nicklas
Alfred

Rickard, Georg 
Tina och Stefan 

Erik, Frida, Jakob
Övrig släkt och vänner 

Salemförsamlingen

* 4 april 1927 
har idag lämnat oss, 

svägerskor, övrig 
släkt och vänner 

i sorg och saknad.
Sunne 11 mars 2011 

JANNI och MARI-ANN 
Jan-Olof och Ulf 

med familjer 
PHÄR

Jeanette med familj

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
!

Stilla kom döden 
kom som en vän 
Tog Dig i handen 
och förde Dig hem

Begravningsgudtjänsten 
äger rum i Gräsmarks 
kyrka lördagen den 30/8 
Kl. 11.00. Efter akten är 
alla välkomna till en min
nesstund i församlings
hemmet. Svar om 
deltagande önskas till 
Sunne Begravningsbyrå 
tel. 0565-148 70 senast den 
26/8. Tänk gärna på 
Läkare utan gränser.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Gräsmarks 
kyrka lördagen den 26/3 
kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till en minnes
stund på Prästgåm. Svar 
om deltagande önskas till 
Sunne Begravningsbyrå 
tel. 0565-148 70 senast den 
23/3.

Jag har en tro som ger mig 
tröst och styrka 

att vi ska ses igen 
när tiden tagit slut 

Trots att skiljas var så svårt 
så vet jag

att du lever i ett ljus 
i det hemmet som vi kallar 

Faderns hus

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Pingstkyrkan, 
Skattkärr fredagen den 
18/3 kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund. 
O.s.a. till Widéns Begrav
ningsbyrå tel. 054-102800 
senast onsdagen den 
16/3. Istället för blom
mor ge en gåva till 
barnbyn Caminul Felix, 
Rumänien pg. 900649-5, 
eller Salemförs. minnesf. 
tel. 054-860345.

VF,-hnä. /%
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I DÖDSFALL

BRITA HÖGBERG 
SUNNE
Brita Högberg har avlidit 
i en ålder av 83 år. Hon 
var uppvuxen i Finnsjön, 
Gräsmark, och kom 
nare efter giftermål att 
bo en tid i Karlstad. Ge
nom nu framlidne

f\VT lörd,% 7X11se-

iima
ken Svens arbete kom 
familjen att bo på flera 
platser runt om i Sverige 
genom åren. Efter att 
Brita blivit änka flyttade 
hon senare till Sunne.

VA T/$S, ?i _f, 
DÖDSFALL 7
MAJKEN KULIGREN 
VÄSE
Majken Kullgren har avli
dit i en ålder av 83 år. Hon 
sörjes närmast av make. 
söner, sonhustru och 
barnbarn.

Hennes främsta intres
se var trädgårdens sköt
sel. Närmast anhöriga 
är bröder med familjer 
samt svägerskor.

ii
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NILS STYFFE 
ÖSTRA FÅGELVIK 

På måndagen avled Nils Styffe, 
Kappstad, Östra Fågelvik, i en ål
der av 84 år. Han sörjes närmast 
av maka, döttrar, svärson och 
barnbarn.Vår kära

Gunda
Johansson

* 9/1 1920 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Karlstad den 24/3 2009
KLAES-GUNNAR och 

ANN-CHARLOTTE 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

Vår kära

Agda
Johansson

* 4/81905
har idag stilla insomnat. 
Karlstad den 12/12 2003

HERVOR 
Syskonbarnen 
med familjer

Vår älskade Mamma, 
Svärmor, Mormor 

och Gammelmormor
Min älskade Make 

vår käre Pappa 
Svärfar och Morfar Ingrid

StyffeNilsFar har räckt ut handen 
Mor har fattat den 
Pä den andra stranden 
Mötas de igen

Mänga blev åren 
Du vandrade här 

Sä trogen sä verksam i tiden 
Nu mättad av älder 

förunnat Dig är 
Fä njuta den eviga friden

Styffe * 23/12 1922 
har i dag lämnat oss, 

övrig släkt och värmer 
i sorg och saknad men 
i ljust minne bevarad.

Kappstad den 16/1 2010
LISBETH o PER MARTIN 

Eva o Peter 
Daniel, Tilda 

Anders 
LENA

* 8/101919 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad men 
i ljust minne bevarad.

Kappstad den 23/8 2004
INGRID

Lisbeth och Per Martin 
Eva och Peter 

Anders 
Lena

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Uppståndel
sens kapell onsdagen 
den 22/4 kl. 14.00.
Akten avslutas i kapellet.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de 
närmaste.

Z0Ör1D/VT 11
I minnet Du lever 

Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var1 minnet Du lever 

Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 29/1 
kl. 11.00. Samlingen upp
löses vid kyrkan.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka fredagen den 3/9 kl. 
11.00. Samlingen upplöses 
vid kyrkan.___________ _

Vår kära

Hervor
Johansson

* 25/91913
har idag stilla insomnat. 
Skattkärr den 28/12 2003 

Syskonbarnen 
med familjer

Vår kära Mor 
Svärmor, Mormor 

och Farmor
iHanna

Schagerberg
* 21/7 1921

INGRID STYFFE 
ÖSTRA FÅGELVIK

Ingrid Styffe, Kappstad, 
Östra Fågelvik, avled på 
lördagen i en ålder av 87 
år. Hon sörjes närmast 
av döttrar, svärson, barn
barn och barnbarnsbarn.

har idag lämnat oss, 
syskon, övrig släkt och 

vänner i sorg och saknad.
Ljuvt är att vila 

när krafterna domna 
Skönt i den eviga 
vilan fä somna

Kappstad den 21/1 2002 
HENNY

GUNNI o HENRY 
SIXTEN o KERSTIN 
TORBJÖRN o PIA 

ERLING o ANNETTE 
MATS o ANNA-KARIN 

Bo och Berit 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste.

IOHNNIE ARVIDSSON 
skattkarr
Johnnie Arvidsson har 
genom en trafikolycka a^gt avlidit i cn iJder
är b rJ' HanS narmaste 
Jr broder med familj.

!i

Hur tomt det efter Dig 
har blivit

Det känns som solens ljus 
för oss gått ner

Ty ingen såsom Du har 
kärlek givit

Din plats kan aldrig fy Ilas 
mer

VP do/q 
20/1

A/H// 3^d'p,
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste.

Å
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Till Minne av
Eivor Bergqvists 
bortgång

Min älskade Make 
Vår käre Pappa, 

Svärfar och Morfar
Vår kära

Eivor
Bergqvist

* 17/3 1917

Vill jag skriva dessa rader. 
Hon var min kusin och för 
mig en mycket kär och god 
vän. Det var helt undebart att 
hälsa på henne i hennes hem i 
Hagen, Kappstad, Östra Få
gelvik där kaffet doftade och 
ny bakat bröd.

Vi kunde prata om våra sor
ger men också om våra gläd
jeämnen; hon var en varm och 
positiv människa och fann sin 
styrka i sin djupa tro och var 
varmt engagerad i kyrklig 
verksamhet och olika upp
drag i sin hembygd, bland an
nat Röda Korset.

Hon var också med i Cen
terkvinnorna.

Hennes uppväxt var präglad 
av ansvar och arbete. Hon har 
själv skrivit om sin uppväxt 
och kyrkoherde Margareta 
Olsson läste upp en del av det
ta i Församlingshemmet. Det 
är en berättelse som berör.

Jag vill här återge en dikt av 
Hjalmar Gullberg:

Gunnar
Magnusson

*1/51944 har idag 
svägerska, övrig släkt och 
vänner i sorg och saknad 
men i ljust minne bevarad.

Kappstad den 11/3 2007

lämnat oss,
har idag hastigt lämnat oss, 
far, bröder, övrig släkt och 

vänner i stor sorg och 
saknad.

Solweig 
Gunnar och Iris 

Arne och Britt-Marie 
Holger och Margareta 

Leif 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

Karlstad den 26/12 2004
ANITA

Maria och Niklas 
Alicia, Emil 

Åsa och Johan 
Andreas, Tobias

Jag skall gå genom lysta 
skyar,

genom hav av stjärnors 
ljus,

och vandra i vita nätter
tills jag funnit min Faders 

hus.
Jag skall klappa sakta på 

porten,
där ingen mer går ut,
och jag skall sjunga av 

glädje
som jag aldrig sjöng förut.

Dan Andersson

Vår pappa till himlen farit 
Vi honom tackar för allt som 

varit
Vi kommer alla sakna 

honom så
och honom alltid tänka på 
Vi alla vägen ska vandra 
En del får gä tidigare än andra 
Men saker som vi kommer 

att minnas
Gör att du alltid hos oss ska 

finnas Tystnad
När dagen är förbi som var

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka lördagen den 15/1 
kl 12.00. Akten avslutas i 
kyrkan. Om ni vill hedra 
Gunnars minne stöd gärna 
flodvågens offer - Röda 
Korset tel.08-522 252 22.

gemensam,
en arbetsdag som än går från 
vår tid,
och första stjärnan brinner 
stor och ensam
högt över varje jordisk bön 
om frid

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka torsdagen den 5/4 kl. 
11.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund i Försam
lingshemmet.

Hjalmar Gullberg
V f 1 T- murs, %0ö 7

Rut ”Lis” Löfed

|J P i
Till Er alla som hedrade I
minnet av vår kära

Eivor
Bergqvist

DÖDSFALL
KERSTIN POLLACK 
ÖSTRA FÅGELVIK

På lördagen avled Kerstin Pol
lack. Sundstorp, Östra Fågelvik, 
i en ålder av 53 år. Hon var född 
i Njurunda. Medelpad. Kerstin J|
har arbetat som sjuksköterska jj
på olika platser. Vid sin bortgång 
var hon verksamhetsledare på 
Stiftelsen Broängs äldreboende. 
Musik, körsång och antikviteter 
var hennes stora intressen. När
mast sörjande är maken Perra.

vid hennes bortgång, för 
vackra blommor samt 
gåvor till olika minnes
fonder vill vi framföra vårt 
varma tack. Ett särskilt tack 
till kyrkoherde Margareta 
Olsson som gjorde begrav- i 
ningsgudstjänsten till ett 
ljust och vackert minne I 
samt till personalen på 
Granberga för eod 
vårdnad.

0'j$.

I

om-

Kappstad den 21/4 2007 
Barnen med familjer

7 %H w
-/i T
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Enar
o

Agren
Vi kommer alltid att 

minnas
Ditt glada humör 

och Din hjälpsamhet. 
Vi saknar Dig

GRANNARNA PÅ 
SJÖGATAN

Ä
Vår kära

Rut
ÖsterlundVår kära

Werna
Österlund

♦ 12/1 1922 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad men 
i ljust minne bevarad. 

Kappstad den 16/2 2010
INGEMAR o BIRGIT 

Syskonbarn med familjer

!
■

♦ 6/8 1912 
har i dag lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Karlstad den 1/2 2010
KARL-ERIC och GUN 

Leif och Pia 
Linus, Lisa

Åwr 7W. M/f
Zoiö

fStilla, sä stilla Du sonmat 
tåligt Din smärta Du bar 
Flitiga lumder har domnat 
Minnet Ditt ljusa är kvarIntet kan mig skilja 

frän Guds kärlek 
Rom. 8

wtm
i Min älskade livskamrat, 

vår käre Pappa, 
Svärfar och Farfar

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av de närmaste.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skattkärrs 
Missionskyrka lördagen 
den 27/2 kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 
torsdagen den 25/2.
Stöd gärna Barncancer- 
fonden tel. 054-180465.

Ett varmt tack till perso
nalen på Ruds Servicehus 
för god omvårdnad.

Enar
o

Agren
rv«jr &/z o *5/51933 

114/52010 
har idag lämnat oss 

i stor sorg och saknad.
Jag binderen krans av 

minnen
de vackraste och finaste jag

har
Jag vet att de aldrig vissnar 
Hos mig är du alltid kvar

MONICA
Inger

Arne och Karin 
Filip

Jonas och Kersti 
Anton, Walter 
Per och Bodil 

Linnea, Emmie 
Övrig släkt och vänner 

Östra Fågelviks mfs

‘Tacl^
Tack för allt vänligt 

deltagande vid vår kära

Werna
Österlunds

bortgång och begrav
ning med gåvor till olika 
minnesfonder samt för 

medverkan och 
ordnande av 

begravningsgudstjänsten 
och minnesstunden. 
Ett särskilt tack till 

personalen på Eken, 
Granberga i Väse för 

god omvårdnad. 
Kappstad den 12/3 2010
INGEMAR o BIRGIT 

Syskonbarnen

lS/Z 'ioVERNA ÖSTERLUND 
KARLSTAD

Verna Österlund, Kapp
stad, har avlidit i en ålder 
av 88 år. Närstående är 
broder samt syskonbarn 
med familjer.

i
Jesus sa:
Jag är uppståndelsen och 

livet
Den som tror pä mig 
skall leva om han än dör

Joh 11:25 r
!•

Begravningsgudstjänsten 
hålls i Missionskyrkan, 
Skattkärr, fredagen den 
28 maj kl 13.00.
Efter gudstjänsten är alla 
välkomna till minnes
stund. Svar om deltagan
de till Widéns Begrav
ningsbyrå tfn 054-102800 
senast den 25 maj. Tänk 
gärna på Östra Fågelviks 
mfs minnesfond pg 
644733-8 eller dess Est- 
landsarbete. Märk då 
talongen "Estland".

; J
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Vår älskade

Lennart
Högkvist

* 30/5 1929 
har idag lämnat oss, 

syskon, övrig släkt och 
många vänner i stor sorg 

och saknad. 
Karlstad den 18/4 2010 

BRITA
Per och Catarina 

Erik, Jenny 
Anders och Åsa 
Simon, Daniel

Vår älskade

Arne
Karlsson

*23/8 1931 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner i 
stor sorg och saknad. 

Busterud den 20/3 2010
BIRGITTA 

Anne-Marie och Ove 
Lars och Annica 
Jonny och Ann 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Yvonne och Peter 
Annika och Jonas 

med familjer

Min älskade Make 
Världens bästa Pappa, 

Svärfar, Morfar 
och Farfar

Olle
Hermansson

* 7 november 1939 
har idag lämnat oss alla i 
oändlig sorg och saknad. 

Karlstad 8 april 2010 
ASTA

Peter och Mi
Christoffer, Andreas 

Marcus, Magnus 
Malin

Mia och Lars 
Daniel, Anna 
Eric, Victor

Det liv är icke längst som 
längst har varat

Den levat längst som fyllde 
livet bäst

Den är ej rikast vilken mest 
har sparat

Nej den är rikast som har 
givit mest

Minnet lever det kan ej 
jordas

Det kan ej gömmas i sand 
och grus

Nej det skall leva i 
fågelsången,

i blommors doft och i 
vindens sus.

Vi minns Dig med 
kärlek, ömhet och glädje 

Du hade ett hjärta 
så innerligt gott 

Tack och farväl ifrån 
oss, Dina kära 

vi vet, att vi stod 
Ditt hjärta så nära

Du bäddas i 
hembygdens 
soliga famn 

Där inga bekymmer 
skall trycka 

Vid barndomens kyrka 
Du hunnit i hamn 

Där Dina kära 
Din kulle 

skall smycka 
Det är barndomens 
klockor som ringa 

Och frid är den 
hälsning de bringa

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka lördagen 
den 10/4 kl. 11.00. Akten 
avslutas i kyrkan. Tänk 
på Parkinsonförbundets 

forskningsfond 
tel. 054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Uppståndel
sens kapell onsdagen den 
28/4 kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
på Villa Rud. Svar om 
deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 
måndagen den 26/4. 
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden tel. 
054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Väse kyrka 
fredagen den 23/4 kl 

11.00. Akten avslutas i 
kyrkan. Valfri klädsel. 
Tänk på Cancerfonden 

tel. 054-18 04 65.

För alla bevis på varmt 
deltagande vid vår älska-

Vår käre Far och SvärfarNWT isapid 'ib
Gunnar
Claesson

de

Olle
Hermanssons * 22 mars 1915 

har idag stilla insomnat 
och lämnat oss i sorg 

och saknad.
Karlstad 23 april 2010 

Jan och Gertie 
Lenor och Lars 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

bortgång, för vackra 
blommor till hemmen och 
vid hans bår samt gåvor 
till olika minnesfonder 
vill vi till Er alla framföra 
vårt varma tack.

Karlstad 7 maj 2010 
ASTA

Peter och Mia 
med familjer

immimmiiMiMiimiiii!
GUNNAR CLAESSON
Karlstad
b I en ålder av 95 år har 
Gunnar Claesson, Karl
stad, avlidit. Under större 
delen av sitt yrkesliv ar
betade han vid NK1J som 
busschaufför. De sista 
åren fram till pensione
ringen arbetade han som 
turist intendent. Närstå
ende är barn med famil-

Mor har räckt 
Dig handen 

Du har fattat den 
På den andra 

stranden
Har ni mötts igen.

jer. OLLE HERMANSSON 
KARLSTAD

Olle Hermansson, Kapp
stad, Karlstad, avled på 
torsdagen i en ålder av 
70 år. Hans närmaste är 
maka, barn och barnbarn 
samt syskon med familjer.

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste.

/V W T fård • wa» ZPID
['wf Zi/H slö!c



"1

j .
HäqlMiaA,

J

Döda

Min älskade Make 
Vår käre Pappa, Svärfar, 

Morfar, Farfar och 
GammelmorfarVår älskade 

Morfar och Farfar
Bengt

GrellsgårdArne
Karlsson

Min älskade Make 
Vår käre Far, Svärfar 

och Farfar * 23 mars 1931 
har idag slutat sin stund 

på jorden och lämnat oss i 
stor sorg och saknad men 

i ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Malung
den 8 januari 2010

INGEGERD 
Christina och Mats 

Jonas, Ida 
Annacarin 

Sandra och Andreas 
Alfred, Ebbe

Jesper, Rasmus, Gabriel, 
Adam, Angelina 

Peter och Åsa 
Ebba, Isak 

Syster
övrig släkt och vänner

Stor är vår saknad 
tuen dock vi Dig unnar 

Vila i frid

Niclas, Mattias, 
Mikaela, Linus, Isabelle

Olle
Hedberg i

* 23/5 1940 
har idag lämnat oss. 

Skatt kärr den 17/9 2009
NOELA

Mari
Jonas och Jessica 
Malcolm och Åsa 

Darren och Jennie 
Barnbarn

Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

j

’

'
Vår älskade Pappa 

och Svärfar

Arne
Karlsson

* 30 juli 1928 
har lämnat oss. 

Boberg den 12 mars 2009
Britt och Mats 

Bo och Therese

Ett verksamt liv har 
slocknat ut

En flitig hand har 
domnat

Din arbetsdag har nått 
sitt slut

Och i &ads hand Du 
somnat

Din kära stämma 
tystnat har

Men vackert står Ditt 
minne kvar

Så stilla, så sakta Du tynade
bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott 

Stilla kom döden, den kom 
som en vän

Tog Dig vid handen och 
förde Dig hem

Så stilla kom döden 
den kom som en vän 

Tog Dig i handen 
och förde Dig hem

Mor har räckt Dig handen 
Du har fattat den 

På den andra stranden 
har bli mötts igen

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Öst ra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 2/10 kl. 11.00. Efter 

akten inbjudes till 
nunnesstiind på 

Hembygdsgården, Väse.
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 30/9. Tänk 

på Cancerfonden 
tel. 054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Lillomokyrkan 
fredagen den 29 januari 
kl. 12.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingsvåningen. 
Svar om deltagande till 
Malung-Sälen Begr.byrå 
tel. 0280-10555 senast 
måndag den 25 januari. 
Istället för blommor tänk 
gärna på Hjärt och 
Lungsjukas förening i 
Västerdalarna.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 
fredagen den 27 mars 
kl. 14.00. Akten avslutas 
vid graven på östra 

| Fågelviks kyrkogård.
I!II
::
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,/f zIcm^ 2/002BERIT JOHANSSON 
KARLSTAD

Berit Johansson, Karl
stad, har avlidit i en ålder 
av 73 år. Hon sörjes när
mast av Göte och dottern 
Britt-Marie med familj.

Vår käre

Nils-Johan
Larsson Vår älskade

Sven
Sarnefors

* 11/101926
har idag lämnat oss i sorg 
och saknad och i \just 
minne bevarad.

Segerstad den 17/9 2006 
GUN 
INGA

Syskonbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

* 18/61919
har idag lämnat oss i stor 
sorg och saknad, men i 
ljust och vackert minne 

bevarad.
Åmål den 14/8 2008 

Älskad - Saknad
BERIT

Michael och Ghizlane 
Camélia, Yasmin, 

Axel, Soraya 
Ingrid

Övrig släkt och vänner

Vår kära

Berit
Johansson

* 28/5 1935 
har i dag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i djup sorg och saknad. 
Karlstad den 29/1 2009 

GÖTE
Britt-Marie och Kurt 

Magnus, Daniel

Det är något bortom 
bergen,

bortom blommorna och 
sången.

Det är något bakom 
stjärnor,

bakom heta hjärtat mitt.
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Väse kyrka 
lördagen den 6/9 kl 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Socken
stugan. Svar om deltagan
de till Widéns Begrav
ningsbyrå tel 054-102800 
senast onsdagen den 3/9. 
Valfri klädsel.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Segerstads kyrka 
fredagen den 13/10 kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Fonus tel. 054-156730 
senast 11/10. Stöd gärna 
Hembygdsföreningen 
Segerstad, 
genom Fonus.

Solen har dalat, dagen är 
slut

Stilla är klappande hjärtat 
Ljuvt är att vila från 

lidande ut
Somna från allt som har 

smärtat

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i östra Fågel
viks kyrka torsdag 12/2 
kl. 11.00. Efter akten in
bjudes till minnesstund i 
Församlingshemmet. Svar 
om deltagande till Be
gravningsbyrån Roland 
Andersson tel. 054-101001 
senast tisdag 10/2. Stöd 
gärna Cancerfonden tel. 
054-180465.

i
Förmedlas

lt Q \fésh pä I/(^OlL
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PER DUNDER 
KARLSTAD

I en ålder av 74 år 
avled på fredagen Per 
Dunder. Han sörjes när
mast av maka, bam och 
barnbarn.

'08 U 6 rJ,
DÖDSFALL
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SVEN LARSSON 
SKATT KÄRR

På torsdagen avled Sven Lars
son, Skattkärr. i en ålder av 84 
år. Han var tidigare bosatt i Böj. 
Sörjes närmast av döttrar med 
familjer samt syskon.

T i si i W/i ~!q I:
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Min älskade make, 
vår käre Far, Farfar och 

Svärfar

Min älskade Make 
Vår käre Far, Svärfar, 

Farfar och Morfar
Vår kära

Linnea
Svantesson Sigge 

Carlsson
Holger

Maxstadh*24 juni 1914 
har idag lämnat oss med 

många ljusa minnen.
Skattkärr den 9 maj 2005 

ESTER
Brorsbamen 
med familjer 
Ö:a Fågelviks 

Missionsförsamling

*17 april 1920 
hai idag lämnat oss, 

syskon, övrig släkt och 
vänner i slor sorg och 

saknad.
Karlstad 14 maj 2007 

ELCY
Lars-Åke och Iréen 

Phoebe och Torbjörn 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

*4 april 1923 
har idag lämnat oss i stor 

sorg och saknad. 
Skattkärr 3 januari 2004

SOLVEIG
Bengt

Jonas, Niclas 
Jan och Annette 

Anna-Carin, Martin, 
Andreas

Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

Tänk när släkt och vänner 
alla mötas där 

på den gyllne stranden 
skiljas aldrig mer Av flit och arbete 

fylldes Ditt liv 
Du aldrig krafterna sparade 
För Dig var plikten 

en säker giv så länge som 
dagen varade.

Men Herren såg 
att Du var trött 
att livssolen sakta dalade 

Nu ro och vila 
Du evigt mött

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Missionskyr
kan, Skattkärr, lördagen 
den 28 maj kl 11.00. Efter 
akten inbjudes till min
nesstund. Svar om del
tagande önskas till Wi- 
déns Begravningsbyrå 
tel 054-102800 senast tis
dagen den 24 maj. Istället 
för blommor gärna en gå
va till Ö:a Fågelviks Mis
sionsförsamling pg 
64 47 33-8 tel 054-8612 91 
eller 054-86 03 40.

Du var en sådan underbar 
människa

och skänkte så mycket kärlek 
och glädje

Du var alltid beredd att 
sträcka ut 

en hjälpande hand 
Men när krafterna domna och 

ögat sin glans har mist 
Så skönt att frän allt fä 

somna
och vila finna till sist

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Uppståndel
sens kapell fredagen den 
1/6 kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
på Villa Rud. Svar om 
deltagande till Fonus tel. 
054-156730 senasr30/6. 
Istället för blommor tänk 
på bammissionen i Quil- 
lacollo Pg. 368797-7.

i

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka fredagen den 16/1 kl 
14.00. Enligt Sigges önskan 
avslutas akten i kyrkan. I 
stället för blommor, tänk 
gärna på Barncancerföre- 
ningen, tel. 054-210222.

NvJf Zjynf ZOO^

SM?hf WT m (tj
/VVf IC jon, zoov

Ett varmt tack till alla Er 
som på olika sätt visat 
deltagande vid vår älskadeMin innerligt älskade Make 

Vår käre Pappa, Svärfar och Farfar Per
MaxstadsIngvar Wall

* 17 nuy 1929
har lämnat oss i sorg och saknad. 
Skattkärr den 27 oktober 2010

WALLY

bortgång, för blommor till 
hemmen och vid hans bår 
samt för alla gåvor till olika 
minnesfonder.
Ett särskilt tack till Bo- 
Göran Leckström 
gjorde akten ljus och 
minnesrik samt till Sara, 
Samuel, Louise och Olie för 
vacker sång och musik. 
Skattkärr den 25/3 2011 

EVELYN
Barnen med familjer

INGVAR WALL
Skattkärr
■ Ingvar Wall. Skattkärr, 
avled på onsdagen i en ål
der av 81 år. Hans närmas
te är maka och söner med 
familjer.

Roger och Mia 
Ella, Albin

Kenneth och Simone 
Felicia som

Övrig släkt och vänner i:
/ ^//G-rO

Hand i hand sedan ungdomsdagar 
har vi vandrat Du och jag 
vår lycka var vår rikedom 

Nu har Du gå t t, m in hand är tom 
Nu viskar jag de orden, de vackmstejag vet 
Du var mitt allt på jorden och m in i evighet

DÖDSFALL
TONY JAKOBSSON 
SKATT KÄRR
Tony Jakobsson har avli
dit i en ålder av 36 år. Han 
söijes närmast av föräld
rar och syster med familj.

Begravningsgudstjänsten äger nun i Östra Fågelviks 
kyrka fredagen den 12/11 kl 14.00. Efter akten inbjudes 

till minnesstund i Församlingshemmet 
Svar om deltagande önskas till Fonus tel. 054-15 67 30 

senast den 10/11.

\/P 4 &A UI I A
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RUNE ERIKSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK

I en ålder av 83 år avled på tis- I 
dagen före detta lantbrukare Ku- | 
ne Eriksson, Östra Fågelvik, där 
han brukat släktgården Sund- 
storp fram till sin pensionering. 
Hans stora intressen var att vis
tas i skog och mark samt 
gänget med familjen. Närmast 
anhöriga är makan Barbro och 
barnen med familjer. ^ ^

Vår innerligt älskade 
Mamma,

Svärmor, Mormor och 
Gammelmormor

um-
Min älskade Make 

Vår käre
Gunvor

FinnegårdÅke
Hjalmarsson

*3/61914
har idag lämnat oss. 

Karlstad den 17/4 2005
ALLIS
Bröder

Brorsbam
Övrig släkt och vänner

* 17/6 1923 [
har idag stilla insomnat 

och lämnat oss, övrig 
släkt och vänner i stor 
sorg och saknad men i 

ljust och tacksamt minne 
bevarad.

Karlstad den 21/9 2008
AILA och LARS 

Victoria och Anders 
Jenny, Emma, Alice 
Louise och Fredrik 

Linda, William 
HJÖRDIS och ROLAND 

Veronica och Stefan 
Roger och Josefin

Vår käre

Rune
Eriksson

*29/101922 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner.
Sunds torp, Östra 

Fågelvik den 29/8 2006
BARBRO 

Perra och Kerstin 
Gunilla och Dirk 

Michael 
Carina

Johan, Fredrik, 
Peter, Robert 

Agneta och Jan-Erik 
System Gerd

Det kom en dag en stilla vind
och smekte ömt Din trötta 

kind
Liksom ett ljus som blåstes 

ut
Din levnadsdag har nått sitt 

slut
Ett ljust och vackert minne 

lever alltid kvar
Blott en dag ett ögonblick i 

sänder...
För alla fanns rum i Ditt 

hjärta
För alla Du gjorde Ditt allt
Du deltog i glädje och 

smärta
Tack, Ulla Mamma, för allt

i

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka fredagen den 6/5 
kl 14.00. Efter akten inbju- 
des till minnesstund. Svar 
om deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 
tel 054-10 28 00 senast tis- 
dagenden3/5.__________

:

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
24/10 i kretsen av barn 
och barnbarn med 
familjer enligt Gunvors 
egen önskan.

Tack för allt Du oss 
har skänkt

För oss Du strävat, pä oss 
Du tänkt

Ditt goda hjärta, Ditt ljusa 
sinne

Hos oss skall leva i tacksamt 
minne

A/W T IgefUt £60$
-'G
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XBegravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka lördagen den 
16/9 kl 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Missionskyrkan i Skatt- 
kärr. Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå tel 
054-102800 senast tisda
gen den 12/9. Tänk på 
Forskningsfonden för 
cancersjukvård, Central
sjukhuset Karlstad tel 
054-180465.

!
K.

Vår käre

Sven
SSVinberg
U* 17 februari 1943 

Har hastigt lämnat oss, 
syskon, släkt och vänner i 

stor sorg och saknad.
Skoghall 23 oktober 2010 

Britta 
Kerstin

Syskonbarn med familjer

[/ %/j / - to i
!£

SVEN VINBERG 
SKOGHALL

I en ålder av 67 år har 
Sven Vinberg hastigt avli
dit. Närstående är syskon 
med familjer.

Vårt Varma Tack 
till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 
käre IINär dina steg har tystnat, 

finns ändå ekot kvar. 
När dina ögon slocknat, 

vi alla minnen har.
Vi bär dem i vårt hjärta, 
tar fram dem då och då. 
S<J kommer du för alltid 

att vara här ändå.

Rune
Eriksson

vid hans bortgång. 
Barbro med familj

!!■

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Öra Fågelviks 
kyrka fredagen den 19/11 
i kretsen av de närmaste.

'
ZeO<a
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VF LÖRDAG 27 FEBRUARI 2010

Min Livskamrat 
Vår älskade Mamma, 

Svärmor, Mormor 
och Farmor

\'F -hict. ~yn -ö‘i

Else-Marie
Honkanen Min älskade Make 

Vår älskade Far 
Vår älskade Morfar

Per
Telle"
Dunder

* 12 november 1935
har idag lämnat oss, 

syskon, övrig släkt och 
vänner i sorg och 

saknad. 
Karlstad 

19 februari 2010
GUNNEL 
Aim-Sofie 
Sofia, Jenny 

Kenneth och Mimmie 
Anders och Susanne

* 11 november 1935 
har stilla insomnat. 

Linghem den 1 april 2007 
ALEX

Björn och Gunilla 
Anneli och Lasse 

Anders och Camilla 
Barnbarn

Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

Vår älskade

Tore
Axelsson

* 1/10 1927 
1 1/11 2009

har lämnat oss, övrig 
släkt och vänner i stor 

sorg och saknad.

Den dagen jag går för att 
ej vända åter 

Jag vill att ni minns mig 
precis som jag var 

Det blir bara värre, mina 
kära, om ni gråter 

För ingen kan ändra det 
öde vi har

Den dagen ni står här och 
kanske mig saknar 

Jag vill att ni lever och 
livslusten har 

Mina älskade kära, jag vill 
att ni vaknar

Och lever de dagar, den tid 
som är kvar

ANNICA och BERNDT 
Elin och Andreas 

Nora
Carl och Emma 
Anna och Jens 

PETER och YVONNEDu styrde, Du ställde, 
Du ville oss väl 

Du älskat oss alla 
av hela Din själ 
Välsignat vare 
Ditt minne.

Erik

Godhet allenast och 
nåd skola följa mig 
i alla mina livsdagar, 
och jag skall återfå bo 
i Herrens hus, 
evinnerligen.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Koisets kapell 

tomdagen den 11/3 i 
kretsen av de närmaste.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. I stället för 
blommor tänk gäma på 
Cancerfonden tel 
020-78 11 79. Vid eventu
ella frågor kontakta 
begravningsbyrån Stilla 
tel 013-10 40 09.

PsalL 23:6
Begravningsgudstjänsten 

äger rum i Skattkärrs 
Missionskyrka lördagen 

den 7/11 kl. 15.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till 

Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast y, 
torsdagen den 5/11. ' 

Stöd gäma Ö:a Fågelviks 
Missionsförsamlings 

minnesfond tel. 
054-861291 eller 860340.

Ett stort tack till onkolo- 
gen, hemtjänsten och 
LAH:s personal för god 
omvårdnad.

X€>(j
JoLudi pd JOHN OLSSON 

SÄFFLE
John Olsson, Lindbacken, Säff- 
le, har avlidit i en ålder av 99 
år. Han var född och uppvuxen 
på gården Angersby utanför 

* Sunne. Sitt yrkesverksamma 
I liv ägnade han åt Maskin AB 
I Värm-Dal Karlstad. John Ols

son tillhörde Svenska Missions
kyrkan där han tidigare varit 
mycket engagerad, särskilt i 
Betlehemskyrkan Karlstad. 
Han söijes närmast av döttrar
na Margareta och Birgitta med 
familjer, systrar samt övrig 
släkt och vänner.

/
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SIXTEN BERGSTEN

^I&rTålder av 79 år av
led på fredagen Sixten «
Bergsten. Närstående ar .
makan Ulla samt söner
na Pelle, Svante och Olle 
med familjer.

Vår älskade

Gunvor
Eriksson

* 17/3 1926 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Gräsås den 11/6 2010

EVA och PER 
Martin och Anna 

Samuel
Benny, Louise 
ULLA och JAN 

Linnea och Mattias 
Kevin

Rikard, Carl 
PER och KAJSA 

Tuva
Systern Karin

Vår älskade 
Make, Pappa, Svärfar 

och Bror

Ingvar
Sundén
* 10 april 1926 

har idag stilla insomnat. 
Ulvsby den 17 juli 2010

ROSE-MARIE 
Mats-Eric och Annica 
Ulrika och Raymond 

Gunhild 
Eivor

Släkt och vänner

iip> TiidcS]

fjn ibHHlt jr*, VfiAyyU,

Frid viskar träden kring 
hemmet Du älskat 

Farväl bugar blommorna 
Du vårdat så ömt 

Tack kvittrar fågeln, som 
var morgon Dig hälsat 

Tack för allt Du gav och all 
lycka Du skänkt oss

Inte ens en grå liten 
fågel

som sjunger på grönan 
kvist

det finns på den andra 
sidan

och det tycker jag nog 
blir trist

Inte ens en grå liten 
fågel

och aldrig en björk som 
står vit -

Men den vackraste
dagen som sommaren

Döda

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste.

Min älskade Make 
Vår käreEtt varmt tack till alla som 

hedrade minnet av vår 
käre Hugo

Karlsson
Nwrger

ihar det hänt att jag 
längtat dit /ii rd-Ingvar

SundénNils Ferlin *(t '/0 * 5/1 1919 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner i 
djup sorg och saknad men 
i ljust och tacksamt minne 

bevarad.
Östra Fågelvik 
den 13/7 2010

MÄRTA
Bröder

Syskonbarn

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 

onsdagen den 23/6 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 

Begravningsbyrå tel. 
054-102800 senast 

måndagen den 21/6.

vid hans bortgång, genom 
telefonsamtal, brev, blom
mor och gåvor till olika 
minnesfonder. Tack också 
till Eva-Christina Edhage, 
Peter Kronlöw och Kerstin 
Chrunak som gjorde akten 
till ett ljust och vackert 
minne för oss alla.

ROSE-MARIE 
Mats-Eric och Annica 
Ulrika och Raymond

I

i

Ensam jag skrider fram på 
min bana

Längre och längre sträcker 
sig vägen

Ack uti fjärran döljes mitt 
mål

Dock jag ej klagar flyende 
dagen

Ej mig förfärar stundande 
natten

Ty av den kärlek som går 
genom världen

Föll och en strimma in i min

'/P -/o
VF

HUGO KARLSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK

Hugo Karlsson, Östra 
Fågelvik, har avlidit i en 
ålder av 91 år. Hans när
maste är makan Märta 
samt bröder.

PfjuJU !

3L0SD

själ
Erik Gustaf Ge i jer

GÖSTA BERG
VÄSE DÖDSFALL Begravningen äger rum i 

kretsen av de närmaste.I en ålder av 92 år har 
Gösta Berg, Vase, Heden, 
avlidit. Hans närmaste är 
söner med familjer.

HUGO KARLSSON 
Karlstad
■ Hugo Karlsson, Öst
ra Fågelvik, har avlidit 
i en ålder av 91 år. Hans 
närmaste är makan 
Märta samt bröder.

VF
MA -10
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Vår käre

Sten
Gustafsson

* 14/9 1925 
har idag lämnat oss, 

syskon, övrig släkt och 
vänner samt 

Salemförsamlingen. 
Älskad - Saknad 

Skattkärr den 23/8 2010 
IRÉNE

Carina och Sten-Åke 
Conny och Cicki 
Anna och Peter 

Pelle och Helena 
Barnbarn 
Oldebam

fefe Vår älskade

Matts
Mattsson

* 17/9 1935
Min älskade Make 

Vår älskade Pappa, 
Svärfar, Morfar, Farfar, 

Gammelmorfar och 
Gammelfarfar

har hastigt lämnat oss, 
syskon, övrig släkt 
och vänner i stor 
sorg och saknad. 

Fågelviks-Rud 
den 31/8 2010

GUNVOR
Thomas och Ann-Sofie 

Isabell och Markus 
Hanna, Ida, Joel, 
Mattias, Sanna 

Yvonne och Rolf 
Wictor, Anton 

Katharina och Björn 
Robin, Elin

Karl-Erik
Andersson

* 14/3 1926

I

har i dag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 
Skattkärr den 13/9 2010

EIVOR
Ann-Louise o Bengt 

Anette o Jan 
Peter o Ann-Cliarlotte 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

I
Herren är min herde, 

mig skall intet fallas 
Psalt. 23

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Pingstkyrkan, 
Skattkärr tisdagen den 

14/9 kl. 14.00. Akten 
avslutas i kyrkan. 

Stöd gäma Salemförsam- 
lingens blomsterfond 
tel. 054-860345 eller 

Bg 256-6735.

Stilla sörjer gården och 
sakta svävar minnena 
över vägarna Du gått 
Det går en hymn från 
markerna, 
som Dig nära stått 
Och sorgset susar 
skogen,
den saknar Dina steg 
I den Du varit trogen 
tills kmftenia Dig svek 
Det går ett tack, ett 
hjärtans tack från 
Dina kära
Så nöjd som Du levat, 
så nöjd gick Du bort

När Dina steg har 
tystnat

finns ändå ekot kvar 
När Dina Ögon 

slocknat
vi alla minnen har 
Vi spar dem i våra 

hjärtan
t ar fram dem då och då 

Så kommer Du för 
alltid

att vara här ändå

vf r;a n/
fo/o» i

Begravningsgudstjänsten 
äger ruin i Östra Fågel
viks kyrka torsdag 30/9 

i kretsen av de närmaste.
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 24/9 

i kretsen av de närmaste.

MATTS MATTSSON 
SKATTKÄRR

I en ålder av 
år har Matts Mattsson, 
Fågelviks-Rud, Skattkärr, 
hastigt avlidit i sitt hem. 

vs ^ Hans närmaste är makan 
S rv Gunvor, barnen Thomas, 

Yvonne och Katharina 
med familjer samt syskon 
med familjer.

41 jrv)C*. C^-CCCj \

kungörelser

nära 75

Extra adm.möte
Ärende: Styrelse och 
stadgar, Pingstkyrkan 
Skattkärr, sönd 12/9 kl. 
11.00.

a
•o?. GÖSTÅ MAGNUSSON 

KARLSTAD
Gösta Magnusson, 
Fågelviks-Sundstorp, 
avled på torsdagen i en 

Jr* ålder av 85 år. Han sör- 
jes närmast av söner, 
sonhustrur, barnbarn, 

v barnbarnsbarn samt 
broder med familj.

u.
iVälkomna!
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Vår älskade

Gösta
Magnusson

*4/10 1925 
har stilla insomnat. 

Sundstorp den 16/12 2010

Lennart och Pia 
Yngve 
Anita 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Berndt och Karin 
med familj

Vår älskade

Ulla
Bergsten

* 4 juli 1932
har idag stilla insomnat 

och lämnat oss i djup sorg 
och saknad.

Vår käre

Gerry
Eriksson

Karlstad 
7 januari 2011

Pelle och Marie 
Agnes

Svante och Agneta 
Malin, Frida, Pontus 
Olle och Anna-Stina 

Emma, Johanna 
övrig släkt och vänner

Ml/31939
har idag stilla insomnat. 

Älskad - Saknad 
Karlstad den 9/1 2011

ROSE-MARIE 
Henrik 

Hannah, Felix 
Karl-Jonas 

Ludwig
Anna och Jonas 

Lily

Du bäddas i hembygdens 
soliga famn

Där inga bekymmer skall 
trycka

Vid barndomens kyrka Du 
hunnit i hamn

Där Dina kära Din kulle ska 
smycka

Det är barndomens klockor 
som ringa

Och frid är den hälsning de 
bringa

Ditt hem som Du älskat 
där blommor har spirat 

det lämnar Du nu 
för en skönare värld

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skärvs kyrka, 
Axvall måndagen den 
24/1 kl. 14.00. Akten 
avslutas i kyrkan.

Du somnade stilla 
när färden var slut 

Från allt vad Du lidil 
Du nu vilar utBegravningsgudstjänsten 

äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
14/1 kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån Roland 
Andersson tel. 054-101001 
senast måndag 10/1.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Grava kyrka 
torsdag 27/1 kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Socken
stugan. Svar om deltag
ande till Begravnings
byrån R. Andersson tel. 
054-10 10 01 senast 25/1.

A-wr isy t zöii
'

GERRY ERIKSSON 
KARLSTAD
Gerry Eriksson har efter 
en längre tids sjukdom 
avlidit i en ålder av 71 
år. Närstående är Rose- 
Marie samt barn med fa
miljer.

HENRY LINDHOLM 
ÖSTRA FÄGELVIK
Henry Lindholm, Stav
näs, östra Fågelvik, har 
avlidit i en ålder av 69 
år. Närstående är maka, 
barn, barnbarn samt 
bröder med familjer.

ULLA BERGSTEN 
KARLSTAD
Ulla Bergsten har efter en 
tids sjukdom stilla som
nat in i en ålder av 78 år. 
Hennes närmaste är sö
ner med familjer.

VP , af _ n Vår kära vän

Solveig
JanssonLv~
har lämnat oss 

i sorg och saknad.DÖDSFALL VS» Du fattas oss.
Boende och Personal 

Snäppvägens 
Gruppboende£ v»

GERD SJÖ 
SKATT KÄRR
Gerd Sjö har avlidit i en 
ålder av 85 år. Närstående 
är barnen Claes och Hans 
med familj. G ao i2

L.
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INGER NORDFELDT
Arvika
■ Inger Nordfeldt, Arvika, 
avled på måndagen i en ål- 

__ der av 86 år. Hon var född 
^ och uppvuxen i Pors-
—\ grunn, Norge. Som 17-

åring åkte hon till Wiscon
sin i USA för några års 

G - studier och arbete där hon 
även träffade sin livskam
rat Sam Nordfeldt. Inger 
Nordfeldt flyttade tillbaka 
till Sverige och utbildade 

^ sig till bamsköterska i
Stockholm, där hon även 
gifte sig och bildade familj 

o och fostrade barnen i det
^ egna hemmet. Efter många

år i Uppsala där maken 
var verksam som chef för 
Ulltuna Lanbrukshögskola 
(nuvarande Statens Lant
bruksuniversitet) och han 
var också professor där. 
Efter makens pensione
ring flyttade familjen till 
Arvika. Inger Nordfeldt 
var under många år verk
sam inom Arvika östra för
samling med bland annat 
kyrkliga arbetskretsen 
som sin hjärtesak. Hon har 
även skrivit flera diktsam
lingar, bland annat Den 

, eviga tonen. Närstående är 
barnen med familjer samt 
broder med familj-

;

Vår kära Mor
Svärmor, Farmor

och Gammelfarmor

Gerd
Sjö

* 19 mars 1928
har idag stilla insomnat.

Skattkärr
19 februari 2014
Ilans ocli Lena

ClaesOs
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Tack föi• allt du givit 
av din rika varma själ.

Tack för al t du hela
livet

ömmat för vårt väl

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 14/3 

kl. 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande

önskas till Fonus tel. 054-
15 67 30 senast den 12/3.

N\åJ T -fö

Min käre Make
vår Far, Svärfar 

och Farfar

Karl-Axel
SjöVår älskade Far 

Allas vår käre

Gösta
Berg

*20/11 1917 
har idag stilla insomnat. 

Väse Heden den 9/7 2010
Lennart och Eva 
Lars och Monica 

Bengt och Britt-Marie 
Barnbarn med familjer 

Släkt och vänner

* 13 september 1923 
har idag stilla insomnat.

Skattkärr 22 juli 2010 
GERD

Hans och Lena 
Claes 

Barnbarn 
barnbarnsbarn

Min gudmor 
Vår vänVår älskade

Anneli
Adelin

Anneli
Adelin

* 7 februari 1962 
har idag lämnat oss, övrig 

släkt och vänner i stor 
sorg och saknad.

Karlstad den 5/12 2010 
CARL-ERIK och AMY 
Anders och Eva-Lena 

Meja, Martin

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

LINDSEY
Caroline och Johnnie 

Kalle

Flitig sä länge 
krafterna räckte 
I arbetets glädje 
Du levat Ditt liv 

Somnat när allmakten 
livslågan släckte 

Ljust är Ditt minne 
Vila i frid.

Mor har räckt ut handen 
Far har fattat den 
På den andra stranden 
Mötas de igen

'
Du går ifrän oss 
men är ej borta 

1 våra tankar 
Du lei'er kvar

Finaste, omtänksamma, 
godhjärtadeBegravningsgudstjänsten 

äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 13/8 
kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnestund 
vid Mariagården. Osa till 
Fonus senast 11/8 
tel. 054-156730

Anneli
Adelin

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väse kyrka 
fredagen den 13/8 kl.
11.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund i Hem
bygdsgården. Svar om 
deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 10/8.

||Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 
fredagen den 17/12 kl.
11.00. Akten avslutas i 
kyrkan. Tänk på Hjärt- 
och Lungfonden 
tel. 0570-100 69.

Du finns i våra hjärtan 
för alltid

Susanne och Stefan 
Monique, Susanna, Rickie 

Tintinoch Mimmi

:

NwT jy/? - to !5
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| SONJA JONASSON 
t KARLSTAD

\/h lord % 

l2h
Sonja Jonasson avled på 

| torsdagen i en ålder av 
-J, 90 år. Hennes närmaste 

Vi. A är svägerska och syskon
barn med familjer.>§

VP Min älskade Make 
vår älskade

Pappa, Svärfar, Morfar, 
Farfar och Gammelfarfar

Min älskade Maka 
Vår kära Mor, Svärmor 
Mormor och FarmorTorsd1 

% ckc, 
slö ib

Knut
Johansson

Ing-Britt
Hyttring

Vår kära

Sonja
Jonasson

* 22 april 1920 
har idag stilla insomnat 

Karlstad
25 november 2010

Inga-May 
Syskonbarn 
med familjer

* 9/5 1923 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 
Skattkärr den 8/1 2011 

KARIN
Ing-Britt och Lasse 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

* 20 september 1931
har efter en längre tids 
sjukdom lämnat oss i 

sorg och saknad.
Skattkärr 

27 februari 2011
INGEMAR

Göran
Bosse och Kikki 
Lena och Jonas 

Gittan 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Syskon med familjer 
Svåger och svägerska 

Övrig släkt och vänner

Jag drömmer jag 
vandrar i skog 

och mark
Jag drömmer jag åter 

är frisk och stark 
Jag drömmer jag går 

i dal så grön 
Jag vill inte vakna ur 

dröm så skön 
Att nu få vila det är 

min bön

Slut är smärtan 
Du funnit frid 

Men lämnat hjärtan 
Som saknar Dig

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 28/1 
i kretsen av de närmaste.

Vi b inder en krans 
av minnen, 

de vackraste och 
finaste vi har.

Vi vet att de aldrig 
vissnar.

Hos oss finns du 
alltid kvar.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka torsdagen den 9/12 

kl 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
på Församlingshemmet 

Svar om deltagande 
önskas till Fonus tel.

I 054-15 67 30 senast 7/12.

KNUT JOHANSSON 
SKATTKÄRR
Knut Johansson avled på 
lördagen i en ålder av 87 
år. Han sörjes närmast 
av maka, dotter, svärson, 
barnbarn och barnbarns
barn.

Mor lida mor, 
vem är väl som du, 
ingen i hela världen

Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste.vr...

ij/ri/

Två plånboksstölder 
på kort tid
KARLSTAD/SKATTKÄRR Vid 13.30 
på måndagen bestals en äldre 
dam på sin plånbok inne på Kon
sum i Skattkärr.

Polisen uppger att två gär
ningsmän därefter lämnade 
butiken och sprang in i en svart, 
utlandsregistrerad bil som läm
nade platsen: "Bilen åkte troli
gen österut", skriver polisen på 
sin hemsida.

En trekvart senare var det 
dags igen. Vid 14.45 blev en per
son som var inne och handlade 
på Ica vid Välsviken i östra Karl
stad av med sin plånbok.

"Den enda uppgiften som 
finns kring gärningsmannen 
är att han var av utländsk 
härkomst", skriver polisen på 
hemsidan.

7 INGRID HALLSTENSSON
Arvika
n Ingrid Hallstensson Per- 
serud, Arvika, har avlidit 
i en ålder av 93 år. Hennes 
närmaste är son med fa
milj.

\jf T/sit 7/3LI -/?;
i DÖDSFALL

MATS MOLANDER 
SKATTKÄRR

! Mats Molander har i en ål- 
! dcr ay 85 år avlidit. Hans 

närstående är makan Ing
rid och barnen med famil-

!!'V
< il5

'oINGRID HALLSTENSSON 
ARVIKA

! Ingrid Hallstensson, 
Perserud, har avlidit i 

j en ålder av 93 år. Hen- 
nes närmaste är 

j med familj.

jer.
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Vår kära Vår älskade

Agne
Johansson

»24/12 1932 
har idag lämnat oss, 

syskon, övrig släkt och 
vänner i sorg 
och saknad. 

Karlstad den 7/10 2011 
SVEA

Gunilla o Leif 
Johan, Anna, Elsa 

Karin o Davy 
William

Bengt o Ann-Christine 
Erik, Magnus

Dagny
Bolund

Min älskade 
Vår mor och svärmor * 18/11 1916 

har i dag lämnat oss. 
Skattkärr den 28/9 2011

Arne och Ulla-Beth 
Gunnel och Jahn 

Johnny och Carita 
Björn och Ann-Cathrine 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner

Vivan
Nilsson

* 14 januari 1934 
har lämnat oss i stor 

sorg och saknad.
Karlstad

14 september 2011 
CLAES

Kaj och Warapom 
Tony och Esteri 
Stefan och Anna 

Barnbarn, barnbarnsbarn

Det första steget 
är svårt att ta, 

det sista är tungt att gå. 
Alla livets steg dessemellan 

tänker vi knappast på.
Alf Henrikson

Ett verksamt liv 
har slocknat ut 

En Jlitig hand har 
domnat

Din arbetsdag har nått 
sitt slut

Ditt trötta huvud 
somnat

Tack för all kärlek 
och omtanke vi fått

Varmt var Ditt hjärta 
Och glatt Ditt sinne 

Ljust och soligt 
Lyser Ditt minne. Begravningsgudstjänsten 

äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 21/10 
kl. 14.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån Roland 
Andersson 054-101001 se
nast onsdagen den 19/10.

Begravningen äger rurfTi 
Väse kyrka fredagen aen 
30/9 kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund. 
Svar om deltagande 
önskas till Fonus senast 
den 26/9, tel 054-156730. 
Stöd gäma
Hjärt och Lungfonden 
tel 054- 180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 

fredagen den 28/10 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet 
Svar om deltagande 

önskas till
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 25/10. Stöd 
gäma Hjärt- Lungfonden 

tel. 054-180465.

F 13 c^h JLOii
AGNE JOHANSSON 
KARLSTAD
I en ålder av 78 år har 
Agne Johansson, Snår- 
stadtorp, Karlstad, av
lidit. Hans närmaste är 
maka samt barn med fa
miljer.
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>> v.Bengt "Svaj" Karlsson 
Karlstad
Bengt ”Svaj” Karlsson,
Karlstad, har i en ålder av
82 år avlidit. Hans närmas
te är sambo, dotter och
med familj.
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Vår kära

Ester
Svantesson

* 24 mars 1922 
har lämnat oss.

Skattkärr 7 juli 2011 
Mkhael med familj 

Åsa med familj 
Övrig släkt och vänner

Vår kära

Dagny
(Daga)

Vår käre Bror 
och Morbror

Stig
Larsson

Strid
* 18 juli 1922 

har idag lämnat 
oss,syskon övrig släkt och 

vänner

*7 juli 1946
har idag lämnat oss, övrig 

släkt och vänner i sorg 
och saknad.

Böj 3 oktober 2011 
Gun, Kerstin 

Helene, Tina, Anders 
med familjer

Jag överlämnar mig 
i dina händer.

Du befriar mig, Herre, 
du sanne Gud.

Älskad-Saknad 
Grums 2 oktober 2011

ANN-BRITT 
Lillemor och Ulf 

Alexandra, Nathalie 
LARS

Psalt. 31:6

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skattkärrs 
Missionskyrka tisdagen 
den 9 augusti kl.14.00. 
Därefter inbjudes till 
minnesstund i försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande till FONUS 
tel.031-85 98 81 eller 
gbg@fonus.se senast 
1 augusti.

DennisHur fort blir 
lönnarna gula 
Som lyser vår 

vandring i parken 
Alt dö är att 
resa en smula 

Från grenen till 
fasta marken.

Stig Dagerman

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 säg i 
Din blick

Du hade ett hjärta så 
innerligt gott 

Vi tacka dig vill för allt 
vad vi fått

Tack och farväl från oss 
dina kära 

Vi.vet att vi stod 
Ditt hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i 0:a Fågelviks 
kyrka torsdagen den 
20/10 kl. 14.00. Efter 
akten inbjudes till 
minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Fonus tel. 
054-156730 senast 18/10. 
Stöd gärna fonden för 
cancersjukvård i Karlstad, 
tel. 054-180465.

NvjT A* ■

Z6//

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grums kyrka 
fredagen den 14/10 kl 
11.00. Akten avslutas i 
kyrkan

STIG LARSSON 
; Ö:A FÄGELVIK

I en ålder av 65 år avled på 
måndagen Stig Larsson, 
Böj, Ö:a Fågelvik. Närståen
de är systrar med familjer.

Wr
LårJ. $ &Ur

Vf 7~oA$b&<£ 
/rj du. zon DAGNY (DAGA) STRID 

GRUMS
I en ålder av 89 år har 
Dagny (Daga) Strid avli
dit. Hon sörjes av dotter, 
barnbarn med familj, 
svärson, övrig släkt och 
vänner.
\JP Soir. lo U

Bo-do. 1 

HokF,Z0ll

PETER FRIES 
OSLO
Peter Fries har genom en 
olyckshändelse avlidit 
i en ålder av 34 år. Han 
växte upp i östra Fågel
vik utanför Karlstad. Ef
ter studentexamen 1997 
vid Älvkullegymnasiet 
har han varit yrkesverk
sam i Oslo, bland annat 
som företagsledare för 
mediebyrån Nettlnvest 
som han startade 2006 
tillsammans med sin fru. 
Peter Fries efterlämnar 
fru och en son på nio må
nader, samt övriga famil
jemedlemmar och goda 
vänner.

1

DAGNY BOLUND 
SKATTKÄRR
Dagny Bolund har avlidit i 
en ålder av 94 år. Hon sör
jes närmast av bam med 
familjer. isTfc gjb'A

Åke Åsberg 
Karlstad
Åke Åsberg, Skattkärr,
Karlstad, har i en ålder av
84 år somnat in. Närmast 
sörjande är maka, barnen 
med familjer och syster.

fe

mailto:gbg@fonus.se
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Vår älskade Mamma, 
Farmor, Gammelfarmor 

och Svärmor Vår älskade 
Mamma, Svärmor, 
Mormor, Farmor, 
Gammelmormor, 

Gammelfarmor och Syster

Britta
Gustavsson Vår älskade

Margareta
Edström*9/41928

har idag lämnat oss, 
syster, övrig släkt 

och vänner.
Finnbråten den 24/4 2011 

CHRISTER
KENNETH och MONICA 

Sara och Mathias 
Magnus 
Therese 

Barnbarnsbarn

Eivor
Andersson *25/51919

har idag stilla insomnat 
och lämnat oss, syskon, 
övrig släkt och vänner.

I ljust och tacksamt 
minne.

Skattkärr den 10/4 2011
HANS och SIV 

MONICA och BRUNO 
SONJA

MATS och ANN-MARIE 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

*16/121925 
har i dag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 

Skattkärr den 22/4 2011

Ann-Louise och Bengt 
Anette och Jan 

Peter och Ann-Charlotte 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Sune

!
!

När Dina steg har tystnat, 
finns ändå ekot kvar.

När Dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har.

Vi bär dem i vårt hjärta, 
tar fram dem då och då.

Så kommer Du för alltid, 
att vara här ändå.

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

Du styrde, Du ställde 
Du ville så väl 

Du älskat oss alla 
Av hela Din själ 

Välsignat vare Ditt namn

il

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. Begravningsgudstjänsten 

äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredag 29/4 kl. 
11.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Begrav
ningsbyrån R. Andersson 
tel. 054-10 10 01 senast 
onsdag 27/4. Stöd gärna 
Hjärt och Lungfonden 
tel. 054-18 04 65.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 6/5 
kl. 14.00. Efter akten in
bjudes till minnesstund 
på Mariagården. Svar om 
deltagande till Begrav
ningsbyrån R. Andersson 
054-101001 senast onsdag 
4/5. Stöd gärna Parkin- 
sonfonden 054-180465.

iEtt varmt tac/f
itill Er alla som så vackert 

hedrade minnet av vår 
kära

!‘
Ing-Britt
Hyttring

vid hennes bortgång, för 
vackra blommor vid 
hennes bår samt gåvor till 
olika minnesfonder vill vi 
till släkt, vänner och 
grannar framförd vårt 
varma innerliga tack. 

Skattkärr 25 mars 2011

INGEMAR 
Barnen med familjer

Vårt varma tack till alla 
som hedrat 

vår kära Mamma
VPVårt varma tack till alla 

som hedrat minnet av 
vår älskade KirJ. %- 

lou
Margareta
EdströmEivor

Andersson
Skattkärr den 14/5 2011

Ann-Louise, 
Anette, Peter 
med familjer

vid hennes bortgång. 
Tack för alla vackra 

blommor och för värde
fulla gåvor till olika min

nesfonder. Vi tackar 
även för all värme och 

omtanke om oss. 
Skattkärr den 7/5 2011 
Barnen med familjer

NW) Zt Hfrx -//

Nwr .&oj]
Till alla Er som på olika 
sätt hedrade minnet av vår 
kära Evert Blomberg 

Karlstad
I en ålder av 80 år har Evert 
Blomberg från Karlstad av
lidit. Hans närmaste anhö
riga är barnen Ola, Anders 
och Karin med familjer.

/VWT

IBritta
Gustavsson

vid hennes bortgång vill vi 
framföra vårt varma lack. 
Finnbråten den 20/5 2011 

CHRISTER
KENNETH och MONICA 

Barnbarnen

MARGARETA EDSTRÖM 
SKATT KÄRR

Edström harMargareta 
stilla insomnat i en ål
der av 91 år. Hon sörjes 
närmast av barn med fa
miljer samt syskon med 

1 familjer.

ii

u/r
JLO/1
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Legendariske politikern 

Bertil Jonasson avliden
i

!

- Annars är nog det 
många minns bäst av ho
nom hans genuina Eks- 
häradsdialekt som gjorde 
att han i Stockholm gick 
under namnet ”Skriet från 
vildmarken”. Han talade 
helt enkelt likadant i riks
dagen som han gjorde på 
hemmaplan, säger Karl- 
Johan Adolfsson.

EKSHÄRAD
En av Värmlands mest kän
da politiker under 1900-talet 
har gått ur tiden. Centerpar- 
tisten Bertil Jonasson från 
Ekshärad satt 30 år i riksda- 

I gen och 35 år i landstinget,
! och gjorde sig känd som en 

stark förkämpe för hela Sve- 
I riges landsbygd. Han blev 

93 år gammal

:

r o

Bertil Jonasson, en 
av Värmlands mest 
kända politiker 
under 1900-talet 

’ har gått ur tiden. 
FOTO: VF ARKIV

DET KAN TILLÄGGAS att BertilHan böljade faktiskt sin 
politiska bana med att 
starta en SSU-klubb i Eks-

Jonasson också var aktiv 
inom de flesta grenarna 
av jordbrukets förenings- 
rörelse. och att han på äld
re dagar också engagerade

på 1940-talet. Han sa själv ett halvt sekel, från 1947 att han använde exempel behöva skatta för det som sig i ”Republiken Klarälv-
att det berodde på att den till 1994. från människors vardag löneförmån. dalen” - som själv beteck-
socialdemokratiska reger- och ofta refererade till — Det var saker som an- nade sig som en bygderö-
ingens politik gjorde att l riksdagen satt han i jord- egna erfarenheter och till gick folk på landsbygden relse ”på stöllit allvar .
skogsarbetarna inte kunde bruksutskottet, och frågor telefonsamtal han fått, och som hade betydelse Under de sista åren svek

som hade med landsbyg- minns Adolfsson. j för att ta vara på naturre- hälsan Bertil Jonasson, och
Han kom in i landstinget den att göra var hans spe- En fråga som han drev surser. Det var många som förra onsdagen gick han 

1947 och stannade som cialitet. Exempel hämtade och till sist fick gehör för retade sig på att de först bort. Hans närmaste anhö-
ledamot till 1982. Riks- han ofta från hembygden, var att bärplockning skulle skulle arbeta med veden riga är barnen Britta, Ger-
dagsman blev han 1958 påminner hans partikam- räknas som obeskattad och sen betala skatt för trud, Bengt och Ninni och
och behöll den posten till rat Karl-Johan Adolfsson hobbyverksamhet upp det, och så installerade de deras familjer.

| 1988. Kommunpolitiker i om. till en viss inkomst. Han oljeeldning i stället. Det
Ekshärad och i Hagfors (ef- - Jag tror att han blev kämpade också hårt för var ju hur tokigt som helst,

i ter kommunsammanlägg- respekterad. Han var lite att skogsägare som eldade konstaterar Karl-Johan
ningen) var han i nästan lik Fälldin på det sättet med egen ved inte skulle Adolfsson.

härad, men gick över till 
Centerpartiet - som då 
hette Bondeförbundet -

försörja sig.

SVEN L-0 JOHANSSON
sven.johansson@vf.se \ 

054 -17 SS 18
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Vår kära Vår käre

Ivar
Nilsson

4 19/9 1910 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Karlstad den 1/5 2011

KJELL och MAJA-LENA 
EVA och INGLES 

Barnbarn med familjer

Ö/(S'Vh^Elly
Hedvall

Vår kära medlem 
och vän

Birgit
Johansson

4 28 augusti I9l 7 
har idag fullgjort sitt 

livsverk och flyttat till sitt 
himmelska hem.

Sörjd och saknad men 
i ljust minne bevarad.

Östra Fågelvik 
den 19 maj 2011
Östra Fågelviks 

Hembygdsförening

<4.4 13 februari 1920 
har idag stilla insomnat 

och lämnat oss i sorg och 
saknad.

Deje 23 april 2011

1§f
VJ
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Inger
Syskonbarn med familjer 

Marianne med familj L
L

Hur skönt att stilla somna i;-O inHur skönt att stilla 
somna in

när stunden slutligen 
är inne

Att lämna allt med 
rofyllt sinn

i ljust och välbevarat minne.

när stunden slutligen är 
inne

Att lämna allt med rofyllt 
sinn

i ljust och välbevarat minne

CV.

rb

Vila i frid
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i N:e Ulleruds 
kyrka fredagen den 6/5 
kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Sockenstugan. Svar om 
deltagande till Fonus tel. 
0552-12075. senast 4/5.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Söderkyrkan 
i Karlskoga, fredagen den 
10 juni kl. 10.00. Efter 
akten inbjudes till min
nesstund. Svar om delta
gande till Skagerstrands, 
tel. 0586-30118, senast 
7 juni. Tänk gäma på hela 
människan RJA, märk ta
longen Birgit Johanssons 
minnesfond pg 87134-3.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 27/5 
kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå tel. 
054-102800 senast 
tisdagen den 24/5.

H

Vår käre

Leif
Pettersson

* 11/8 1936
har idag stilla insomnat 
Skattkärr den 20/7 2011
Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

lV F an sä, /tTjuni' ^joilI TILL MINNE

BIRGIT JOHANSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK
Hembygdsföreningen i 
Östra Fågelvik har sorg. 
Dess eldsjäl och stötte
pelare Birgit Johansson 
är död. Birgit Johansson 
föddes 1917 i Östra Få
gelvik utanför Karlstad. 
Hon arbetade hela sitt 
liv inom äldreomsorgen. 
Redan 1949 kom hon till 
Baggängshemmet i Karl
skoga, där hon i mänga år 
var verksam fram till sin 
pension.

Birgit som var född och 
uppvuxen på Björka Gård 
i östra Fågelvik förblev 
hembygden trogen under 
alla år. Hembygdsfören
ingen i Östra Fågelvik låg 
Birgit varmt om hjärtat 
och hon var en av initia
tivtagarna till förening

en, som i år firar 50-års- Kälktorpet skrivit in ett äldrevårdens utveckling i 
enda förbehåll: hon ville samhället. I bild och textjubileum.
fa vistas där så länge hon har hon dokumenterat 

birgit donerade Kälktor- själv orkade. De sista åren hur äldrevården utveck- 
pet, som ligger alldeles var Birgit märkt av sjuk- lades i Karlskoga sedan 
vid kyrkan, för att hem- dom men till vår glädje 1940-talet från ålder- 
bygdsföreningen skulle kunde hon komma dit för domshem till servicehus, 
ha en plats där historien traditionell sillunch så I en annan skrift har hon 
om hembygden och då- sent som i juni 2010. En ställt samman händelser 
tidens samhälle och dess solig sommardag utgjor- från bondesamhället un- 
kultur skulle kunna be- de inramningen och Bir- der 1920-1940-talen. 
varas åt kommande ge- git njöt i fulla drag, och
nerationer. Hon var också inte bara hon, utan också det är med stor sorg och 
aktiv när hennes bröder vi som fick möjlighet att saknad vi nu konstaterar 
Neon och Ingvar till hem- lyssna till hennes berät- att en av eldsjälarna och 
bygdsföreningen done- telser om hembygden, 
rade kommendantbostäl-

Ljuvt är att vila 
när krafterna domna 

Skönt i den eviga vilan 
få somna

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i

Östra Fågelviks kyrka 
fredagen den 19/8 

kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

önskas till
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 16/8.

§
a!

v -3

% stöttepelarna i Östra Få
gelviks Hembygdsfören- 

let och marken vid gamla berättarglädje och humor ing har slutat sina dagar, 
kyrkplatsen. Birgit var präglade hennes karak- Vi vet att hennes minne 
en rik källa att ösa ur vad tär. Hennes livslust och kommer att leva länge, 
gäller kunskap om gamla starka gudstro bar henne 
tider och hon berättade genom livet. Hon var in- 
gäma och livligt om livet tresserad av litteratur 
förr i tia i Fågelvik.

Birgit hade i gåvan av till att hon har skrivit om

Si
LEIF PETTERSSON 
SKATTKÄRR
I en ålder av 74 år har Leif Pet
tersson, Skattkärr, avlidit. 
Hans närmaste är syskon med 
familjer.

-i KAjROHS
Ordförande i Östra Fågelviks

Hembygdsförening
och historia, vilket bidrog

c*
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i GULDBRÖLLOP CQ3All ev uppvaktning

på min födelsedag,undan- 
bedes.
Kjell Johansson 
Skattkärr

CJ_j-<j

=3ui
<5a>
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Återbäringen 
nästa vecka

VF '% 200£

Uppvaktning| Karin och Knut Johansson firar 
i dag 50-årig bröllopsdag. Grat- 

i tishälsningar kommer från 
familjen.

Svar till signaturen A (VF 
2011-02-15)

Ali ev. uppvaktning Signaturen A undrade när 
medlemsåterbäringen blir 
disponibel i Konsum Värm
lands butiker.
Under denna vecka har till
gången till medlemsåterbä
ringen påbörjats successivt i 
Konsum Värmlands butiker. 
Under nästa vecka finns den 
disponibel överallt.
Besök gärna någon av våra 
butiker, så får du ytterligare 
information om du väljer 
att spara, handla eller ta ut 
återbäringen i kontanter.

i undanbedes.
Kjell Johansson, SkattkärrVF /£/? "16
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Uppvaktning

!

All uppvaktning
på ‘^'■•Isedagen 
undanbedes vänligen.
Holger Persson, 
Kappstad IKlas Olsson

Konsum Värmland !
Uppvaktning

■
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All uppvaktning
på födelsedagen undan
bedes vänligen.
Holger Persson, 
Kappstad

'350 år har gått sedan 
Gerd och Björn sa ja!H 
I Östra Fågelviks kyrka 
12 augusti. Stort grattis 
önskar Lena och Anders 
med familjer.

1 ^ 1 ^
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Herrhagen
u Inom parentes finns 
motsvarande siffra för 
kommunen
Folkmängd: 5 976 pers. 
Medelålder: 39,8 år 
Andel hyreslägenheter:
65 procent (46,7)
Andel bostadsrätter:
28,5 procent (16,5)
Andel småhus:
5,8 procent (35,8)
Antal bilar (per 1000 
invånare): 349 (384)
Andel förvärvsarbetande 
i åldern 20-64 år:
77,4 procent (75,8) 
Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i området:
1343 personer 
Inpendling: 1143 personer 
Utpendiing: 3119 personer 
Inkomst (medianbeiopp 
för 20-64 år):
240 300 kr (246100)
Öppet arbetslösa:
4,2 procent(4.2)

Källa: Karlstads kommun

GULLEFJUN
Det var en kyckling som hette Gullefjun, han skulle ge 
sig ut på promenad.
Och solen lyste och gräset lockade och hela världen 
var sä hjärtans glad.
Det fanns ett hål uti hönsgärns nät, där genom trip- 
pade med lätta fjät,
den lilla Gullefjun, med mjuka silkesdun och alla 
hönsen sa: ”Ka-ka, ka-ka!”
När Gullfjun kommit en bit på vägen, då mötte han 
en svart och gammal katt.
Men Gullfjun trodde inte han var farlig, så han blev 
inte rädd ett enda skvatt.
Men katten slickade bums sin nos, han tänkte nog av 
Gullfjun göra mos.
Den lilla Gullefjun, med mjuka silkesdun. Och alla 
hönsen sa: "Ka-ka, ka-ka!”
Men plötsligt hörde Gullfjun nån som skällde och det 
kom rusande en väldig hund.
Då tyckte katten det var bäst att springa och så för
svann han på en halv sekund.
“O, kära hund" sa lilla kycklingen, "du räddat mig, 
du kan få bli min vän."
“Tack lilla Gullefjun, med mjuka silkesdun. ” Och al
la hönsen sa: "Ka-ka, ka-ka!”

Uppvaktning

All ev uppvaktning
på födelsedagen undan
bedes vänligen. Bortrest. 
Gunde EtfaJmarsson, Böj

i!

■■

NvjT Uppvaktning
JC/ All uppvaktning 

på min 80-årsdag
undanbedes.Zöll 1Sven Bjureld, Ulvsby

(Borghild Anér)

Med detta önskar jag er alla en god äggfrukost.

Ev. uppvaktning
på min födelsedag 
undanbedes vänligen.
Lars Engström, Skattkärr 
ti f* :.,C,2

.
chefredaktör*n, Box 28,65102 Karlstad, staffan.ander@nwt.se I•vis/ri ai

mailto:staffan.ander@nwt.se


Roger Olsson vid styret och Bengt Staaf på väg till Hedemora omkring 1952. Cykeln är en Triumph Thunderbird och bilden är tagen på Färjestadsvägen i Karlstad.
fOTO: PRIVAT (GENOM SENST STA A)
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Min älskade Man, 

min underbara Pappa, 
vår käre Son och Bror

Peter
Fries Min käre Make 

vår Far, Farfar 
och Morfar* 16 februari 1977 

i Karlstad
har oväntat ryckts ifrån 
oss och lämnat oss alla i 

stor sorg och saknad.
Oslo 14 september 2011

CAROLIN
Rasmus

Mamma och Pappa 
Henrik och Johan 

med familjer 
Släkt och vänner

Bror
Karlsson

Min älskade Maka 
Vår kära Mor, 

Svärmor och Farmor

Inga-Brith
Engström

*10 oktober 1926 
har lämnat oss i sorg 

och saknad.
Karlstad

14 november 2011 
ELSIE 
Barn 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

* 23/3 1937
har idag lämnat oss, bror, 

övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad men 
i ljust minne bevarad.

Skattkärr den 10/11 2011 
LARS

Lars-Gunnar och Anneli 
Ellen, Nora 

Janne

Minnen som rör 
vid värt hjärta 

går aldrig förlorade Ditt goda hjärta 
Ditt goda sinne 

Hos oss skall leva 
I tacksamt minneBegravningen äger rum i 

Östra Fågelviks kyrka 
fredagen den 28 oktober 
kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Fonus senast 
24/10, tel 054-156730.
Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Peters lille son Rasmus på 
ett konto som han får 
tillgång till på sin 
18-årsdag. Danske Bank 
Kontonr 13660158380.

Har du nön skog 
i din himmel, du Gud 
Te gä i en finen kväll 
En töcken där gammel skog, 
du vet
mä smörsöpp å kantarell

Gunnar Ehne

Begravningen äger rum i 
Grava kyrka torsdagen 
den 1 /12 i kretsen av de 
närmaste. Tänk på Hjärt 
och Lungfonden tel. 054- 
18 04 65.

£;< Ur bksCs>W)6r 
tarti?' bafcrtid&ttBegravningsgudstjänsten 

äger rum i ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 2/12 
kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå tel. 
054-102800 senast 
måndagen den 28/11. 
Stöd gärna Cancerfonden 
tel. 054-180465.

NWT Lördag 
i5oM. fuon

VF
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TILL MINNE
gen innan och nu skulle 
sylten kokas för att sedan 
avnjutas gemensamt vid 
skollunchen.

INGA-BRITH ENGSTRÖM 
SKATT KÄRR
"Hon var bra”, sade den 
yngste sonen, nu 29 år, 
med eftertryck när jag be
rättade för honom att jag 
i tidningen sett dödsan
nonsen som meddelade 
att Inga-Brith Engström 
efter en tids sjukdom gått 
bort. Den äldste sonen, 
nu 38 år, svarade lika 
bestämt på min fråga: 
"Inga-Brith var sträng 
men rättvis!"

dessa omdömen på tal 
om sin "fröken” på mel
lanstadiet vid Skattkärrs- 
skolan. Det var där Inga- 
Brith var verksam under 
många år; hur många år 
är jag inte helt säker på, 
men i början av 80-talet 
när äldste sonen som ny
inflyttad böljade på mel
lanstadiet, var Inga-Brith 
på plats och sedan verk
sam där fram till sin pen
sion för några år sedan.

Inga-Brith var en bra 
lärare: kompetent och 
kunnig, allmänbildad, ly
hörd, medkännande och 
sträng, när det behövdes, 
och allt detta med glim
ten i ögat.

SÖNERNA BERÄTTAR Om hur
klasserna vaije läsår bjöds 
hem till Inga-Brith för le
kar och fika. När jag hör 
om vilka lekar som bar
nen uppskattade mest, 
känner jag igen dem ifrån 
de samarbetsövningar 
som dagens personalut
bildare utsätter anställda 
för när samarbete och 
gruppkänsla skall fram
manas. Skolbarnen . i 
Skattkärr fick detta med 
sig redan från böljan. 
Jag minns själv, hur jag 
ombads att komma till 
klassen vid ett tillfälle 
för att hjälpa till att koka 
lingonsylt. Klassen hade 
plockat bär i skogen da-

s KATT kärrsskolan har haft 
många bra lärare, kan 
jag konstatera som haft 
tre söner där. Inga-Brith 
Engström var i många 
bemärkelser en riktigt 
bra lärare som många 
av oss minns med glädje 
och tacksamhet eftersom 
våra barn med stöd av 
henne fatt en bra stan i 
livet.

;

lJAG ÄR ÖVERTYGAD om att 
många ungdomar och 
unga vuxna med rötter 
i Skattkärr utanför Karl
stad skulle hålla med om

iIENAFRJES 
Ostra Fågelv.k I
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Vår älskade 
Mamma, Mormor 

och Sambo
)

Ingrid
Larsson
*26/12 1925 

har i dag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad men 

i ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Karlstad den 21/12 2007
ANNELIE 

André, Filip
HELGE

Boris och Ingrid 
Kim

v
c

K

Jonny Persson, ny affärschef vid Coop Konsum Kronoparken, ser fram mot ombyggnaden.
FOTO: KONSUM VÄRMLAND

Konsum Kronoparken renoveras
Den här veckan börjar reno
veringen och ombyggnaden 
av Coop Konsum Kronopar
ken. Bland annat blir det nya 
kyldiskar, ny färgsättning, ny 
entré och ett nytt retursys
tem.
- Vi tror på en framtid för Kro- Jonny Persson är ny affärschef 
noparken, något som vi visade vid Coop Konsum Krono- 
i samband med etableringen parken. Även om han är ny

av den närliggande butiken All på platsen, har han en lång 
världens mat. Nu går vi vidare erfarenhet efter en drygt 
med en investering på cirka två 25-årig anställningsperiod inom 
miljoner i ytterligare en butik Konsum Värmland, senast som 
inom samma område, säger affärschef vid Coop Konsum 
Konsum Värmlands vd och kon- Skattkärr. 
cernchef Steve Fredriksson. - Både jag och personalen ser

verkligen fram emot att kunna 
erbjuda våra medlemmar en ny 
och fräsch butik, säger han.

En tröst i sorgen 
Gud oss ger, 

att den vi älskat 
ej lider mer 

Mamma och Mormor 
Nu har du fått flyttat 
hem till änglarna som 
Filip säger, där förenas 

du nu med pappa.
Men jag vet att du nu 
har fått frid och lugnt 

i ditt kämpande 
med din sjukdom. 

Saknaden och tomheten 
efter dig kommer att 

vara svår, men jag vet 
att du kommer att vara 

med mig och barnen 
hela tiden.

Du har en plats i mitt hjärta 
och där finns du hos mig 

och barnen.
Jag älskar dig mamma, 
vi älskar dig mormor.

Dottern Annelie

■

Skattkärr har länge varit bortglömt
Jag hoppas verkligen att det 

blir tågstopp nu, att Skattkärrs 
Strand blir byggt så vi blir av 
med den gamla fula och farliga 
plywoodfabriken, att Konsum 
byggs ut, att vi får en ny sport- 
hall inom några år och att Skatt- 
kärr kommer med på kartan 
igen, ty denna idyll i östra delen 
av Karlstads kommun har länge 
varit bortglömd i många olika 
sammanhang.

En ny sträckning, där den 
E. Sjöberg och hans kamrat Jan- skarpa ”Silo-kurvan” vid Spånga 
Erik Pettersson skrivit angående är bortbyggd är enligt min me- 
framtida sträckning av jämvä- ning en utopi. Eller? Man kan 
gen i Skattkärr. Skribenterna givetvis dra järnvägen via Jä- 
menar att det borde utredas om veron och över Rudsundet. Då 
en ny sträckning av järnvägen, slipper både Skattkärrsborna 
Frågan är bara hur länge det och Spångaborna oljudet men 
skulle ta då, innan ett eventuellt det kommer troligtvis att reta 
tågstopp i Skattkärr skulle bli gallfeber på en hoper andra 
av? Troligtvis inte i min livstid medmänniskor som har bostä- 
i alla fall. Vi har ju väntat länge der och sommarhus i vägen för 
redan.

Jag läste insändaren som Alf

*

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 
fredag 11/1 kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Begrav
ningsbyrån R. Andersson 
tel. 054-10 10 01 senast 
onsdag 9/1. Stöd gärna 
Hjärt och lungfonden 
tel. 054-18 04 65.

!

detta lilla projekt. Fred NolleskalpK
\
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Uppvaktning
All ev. uppvaktning
med anledning av min 
födelsedag undanbedes 
vänligt men bestämt 
Viviann Gerd in

i
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/ /it /Ln Linnéa
Arvidsson

* 27/4 1929
har i dag stilla insomnat. 
Skattkärr den 27/4 2012 

Släkt och vänner

-
Vår kära

Mandis
Larsson

* 23/5 1928 
110/2 2012

Älskad - Saknad
INGRID och KÅRE 
Malin och Niklas 

Carl, Elis
Johan och Ann-Louise 

Ida, Alma 
ROLAND 
Pär, Ella 

Lena
Övrig släkt och vänner

Vår käre

Arnold
Mattsson

* 24/12 1925 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Ö:a Fågelvik den 9/3 2012

ELSIE
Morgan

Vår älskade

Ingwar
Persson

Ett strävsamt liv 
har slocknat ut 
En flitig hand 
har domnat 

Din långa arbetsdag 
är slut

Ditt trötta huvud 
somnat

* 19/9 1940 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Göstahult den 23/3 2012 

ULLA
Rose-Marie och Lennart 

Yvonne och Per-Olov 
Helene och Kjell 

Barnbarn 
Bambamsbam 

Ingegerd med familj 
Övrig släkt och vänner

Har du nön skog 
i din himmel, du Gud 
Te gå i en finen kväll 
En töcken där gamrnel 

skog, du vet
mä smörsopp å kantarell

Gunnar Ehne

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Korsets kapell 

torsdag 10/5 kl. 15.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund på Alsters 
Herrgård. Svar om del

tagande till Begravnings
byrån R. Andersson tel. 
054-10 10 01 senast 8/5. 
Stöd gärna Cancerfon
den tel. 054-18 04 65.

Har du nön skog 
i din himmel, du Gud 
Te gå i en finen kväll 
En töcken där gamrnel 

skog, du vet
mä smörsopp å kantarell 

Gunnar Ehne

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka torsdagen den 22/3 
kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå tel. 
054-102800 senast 
tisdagen den 20/3.
Valfri klädsel. Stöd 
gärna Hjart-Lungfonden 
tel. 054-180465.

Du var så god 
Du var så glad 
Du lämnar bara 
vackra minnen 
Så svår är ändå 

denna dag
Så sorgsna våra sinnen 

Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt 
Tack för våra lyckliga 

år tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 
torsdag 23/2 kl. 14.00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Försam
lingshemmet Svar om 
deltagande till Begrav

ningsbyrån R. Andersson 
054-10 10 01 senast 21/2. 
Enligt Mandis önskan 
i stället för blommor 

stöd gärna någon 
minnesfond.

9ro Vi

LINNÉA ARVIDSSON 
SKATTKÄRR
Linnéa Arvidsson har av
lidit i en ålder av 83 år. 
Hon sörjes av släkt och 
vänner. Begravningsgu ds tj äns ten 

äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
13/4 kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån Roland 
Andersson tel. 054-101001 
senast onsdag 11/4.
Stöd gärna Hjämfonden 
tel. 054-180465.

Vr( \o\rcli l$/z 'Zdty ARNOLD MATTSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK
Arnold Mattsson har av
lidit i en ålder av 86 år. 
Närstående är maka och 
son.

VF 6W><!. Z ** wz
Vårt varma tack till er alla 
som hedrade minnet av 
vår käre

INGEGÄRD KARLSSON 
ÖLME
I en ålder av 72 år har 
Ingegärd Karlsson avlidit. 
Hon söijes närmast av 
make, barn, barnbarn, öv
rig släkt och vänner.

Zöik V rÅke
Johansson

vid hans bortgång. Tack 
för alla vackra blommor, 
och gåvor till olika min
nesfonder. Alla brev, 
blommor, telefonsamtal, 
besök i hemmet och all 
omtanke värmde. Tack 
Mats Johansson-Flygg 
som gjorde begravnings
akten så ljus, fin och min
nesvärd. Tack hemtjänst
en i Grums, och Palliativa 
teamet i Säffle för den 
trygghet ni gav oss. Tack 
Hasse Axelsson för trum- 
petsolot. Ett speciellt tack 
till vännen Ingemar 
Månsson för den vackra 
sången.

MAY GUSTAFSSON 
ÅRJÄNG
I en ålder av 90 år avled på 
fredagen May Gustafsson, 
Kvarnåsen, Årjäng. Hon 

di var född och uppvuxen i 
Fjäll, Järnskog. I samband 

£ med att hon gifte sig flyt- 
1- tade hon till Spånga i 

Skattkärr. Sedan mitten 
av 1980-talet har hon va- 

r rit bosatt i Årjäng. Hennes 
U, närmaste är systerdotter 

med familj.

■'vGUNILLA FORSSANDER 
KARLSSON 
MOLKOM
Gunilla Forssander Karls
son har avlidit i en ålder 
av 73 år. Hon sörjes när
mast av dotter, svärson, 
barnbarn samt syster 
med familj.
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Älskad - Saknad

Karl-Fredrik Hultkrantz •
* 30 oktober 1920 

18 mars 2012

Vår käre
Vår älskade

Viola
Langs

* 19 mars 1926 
har stilla insomnat 

och lämnat oss, 
släkt och vänner 

i stor sorg och saknad
Skruvstad 

30 april 2012 
Lars-Erik och Gunilla 

Maria, Malin 
Gunnar

Stig
Andersson

*3/71938

Vår älskade 
Mamma, Svärmor 

och Farmor
har idag lämnat oss, 

svärmor, övrig släkt och 
vänner i djup sorg och 

saknad.
Väse den 29/5 2012

INGRID
Mona och Niclas

Agnes
Emelie, Christopher 

Kristina

Ulla-Britt
Larsson

Margareta och Tony 
Sam

Annika och Jay 
Claes och Margareta 

Lovisa och Kent 
Sofia 
Carl 

Gustaf

Crispin och Katarina 
Fredrik

Cecilia och Henrik 
Christina och Tilo * 17 september 1931 

har idag lämnat oss, 
släkt och vänner i sorg 

och saknad.
Väse 8 maj 2012 
Leif och Anneli 

Barnbarn

Ulf
Regina och Darius

Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner

Slumra gott Du kära 
Hav tack för allt Du gjort 

Vi skall i hjärtat bära 
Ditt minne ljust och stort.

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

En gång skall du vara en av dem som levat för länge sedan. 
Jorden skall minnas dig så som den minns gräset 

och skogarna, aet multnade lövet, 
myllan minns och så som bergen minns vindarna. 
Din frid skall vara oändlig så som havet.

Pär Lagerkvist

Begravningsgudstjänsten äger rum i Gillberga Kyrka 
onsdagen den 4/4 kl 14.00. Efter akten inbjudes till en 

minnesstund på Bjömö. Svar om deltagande till 
Carlsons Begr.Byrå tel 0570 10069 eller via mail 

info@carlsonsbegravningsbyra.se senast 2/4. Tänk 
gärna på musikverksamheten i Gillberga genom 

Gillberga församlings blomsterfond Pg 4 89 11-2, tel 
0533 691300 eller via mail

saffle.pastorat@svenskakyrkan.

När Far gick bort, så 
ensam blev Din strid 

Nu kära Mor, har 
även Du fått frid 

Sov, kära två, 
som delat livets öden 
I gravens ro förenade 

i döden

Så som Begravningsgudstjänsten 
äger rum i G rums kyrka 
fredagen den 25/5 kl. 
11.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund i för
samlingshemmet. Svar 
om deltagande önskas till 
Fonus, tel 0555-129 33, 
senast 23/5. Tänk gärna 
på Alzheimerfonden.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väse kyrka 
fredagen den 15/6 kl. 

14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Sockenstugan. Svar om 

deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 13/6. Valfri 
klädsel. Tänk gärna på 

Hjärt- Lungfonden 
tel. 054-180465.

Begravningen äger rum i 
Väse kyrka torsdagen den 
24/5 kl. 14.00. Akten 
avslutas i kyrkan.

ii
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Ett varmt taeffV /0m 
DÖDSFALL

y u/$
För visad vänlighet och 
deltagande i samband 
med vår älskadeVIOLA LANGS 

GRUMS
Viola Langs, Skruvstad, 
har avlidit i en ålder av 
82 år. Hon sötjes av söner, 
sonhustru, barnbarn, öv
rig släkt och vänner.

Ulla-Britt
Larssons

ä\l<STIG ANDERSSON 
VÄSE
Stig Andersson, Silkesta, 
Väse, har i en ålder av 73 
år avlidit. Hans närmaste 
är maka och barn med fa
miljer samt svärmor.

bortgång, för alla vackra 
blommor vid hennes bår 
samt gåvor till olika 
minnesfonder vill vi lill 
släkt, grannar och vänner 
framföra vårt varma och 
innerliga tack.

Väse 2 juni 2012

Leif och Anneli 
Barnen

KJELL KARLSSON 
ÖSTMARK
Kjell Karlsson har avlidit 

i i en ålder av 81 år. När
mast sörjande är bröder 
och syskonbarn med fa
miljer.

T

ErikAndreasson 
Årjäng

j Erik Andreasson, Årjäng, har 
i efter en kort tids sjukdom 

^ somnat in i en ålder av 73 år. 
•n, Han sörjes närmast av maka 

och döttrar med familjer.

. Tage DanielssonA/n/r ->l Kristinehamn
Tage Danielsson, Kristi
nehamn, har avlidit i en 
ålder av 94 år. Han sörjes 
närmast av bam, barnbarn, 
barnbarnsbarn, övrig släkt 
och vänner.

biiO >?
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NORA BOSTRÖM 
KARLSTAD
Nora Boström, Mosse- 
rud, har avlidit i en ålder 
av 96 år. Hennes närmas
te är son och sonhustru.

Vår älskade

Inga-Lisa
Berntsson

Vår käre Broder

Oskar
Johansson

* 12/2 1927 
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Karlstad den 24/6 2012
INGRID
BERTIL

Övrig släkt o vänner

Vår käre

Nils
Waldemar

Larsson

* 16 februari 1926 
har lämnat oss i 
sorg och saknad. 

Skattkärr den 22 juli 2012 
Agneta

Adrian, Oda-Linn 
Övrig släkt och vänner

I

_Ä
Ml/121939 

har lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Karlstad den 25/5 2012
Marianne och Rune 

Erik och Gun 
Kjell-Åke och Gunilla 

Karl-Bertil 
Kerstin 

Syskonbarn 
Övrig släkt och vänner

i:

Vår kära

Nora
Boström

* 2/3 1916
har idag lämnat oss i sorg 

och saknad. 
Karlstad den 20/6 2012 

OVE och MONA

Vad rätt Du tänkt, 
vad Du i kärlek vill, 
vad skönt Du drömt, 
kan ej av tiden härjas

Del är något bortom 
bergen

bortom blommorna och 
sången,

det är något bakom 
stjärnor,

bakom heta hjärtat 
mitt.

Hören - något går och 
viskar,

går och lockar mig och 
beder:

Kom till oss, ty denna 
jorden

den är icke riket ditt!
Dan Andersson

i
Tack för allt!

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 3 
augusti kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 
församlingshemmet. Svar 
om deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 1 augusti.

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var

Slumra gott Du kära 
Hav tack för allt Du gjort 

Vi skall i hjärtat bära 
Ditt minne ljust och stort XBegravningsgudtjänsten 

äger rum i Grava kyrka 
onsdag 13/6 kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Socken
stugan Svar om deltagan
de till Begravningsbyrån 
R. Andersson senast mån
dag 11/6 tel. 054 -101001.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka torsdagen den 
12/7 kl. 14.00. Gäma ljus 
klädsel.

$
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Norrstrands 
kyrka fredagen den 13/7 

kl. 12.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Mariasalen. Svar om 
deltagande önskas till 

Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 

onsdagen den 11/7.
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Elly
DÖDSFALLPettersson

* 20/71930 
17/5 2012 
Karlstad

Solen som gick ner i ki'äll 
Den ska skina för dej, kära 
och fågelns frihet den ska 

visa väg och det ska bli 
mycket ljus och mycket 

värme. Tro och hopp 
det får du med dig 

Många tårar, tunga stunder 
är jag rädd for att det blir.

Åge Aleksandersen

ROGER LINDBERG 
STOCKHOLM
Roger Lindberg, Stock
holm. har efter en tids 
sjukdom avlidit i en ålder 
av 60 år. Hans närstående 
är sonen Niclas. syskonen - 
Katarina, Hans och To
mas med familjer.

Begravningen äger rum i 
Korsets kapell onsdagen 
den 30/5 kl.15.00

wYr
>r*.ELLY PETTERSSON 

KARLSTAD
Elly Pettersson har avlidit 
i en ålder av 81 år.

A



TILL MINNE i
att det fanns en inre zon dit han 
drog sig undan med sin ska
pande fantasi. Denna zon stod 
vidöppen för barnen. Om möj
ligt vaije kväll år efter år levde 
de med i rika, associationsfyllda 
sagor som vindlade i spännande 
kurvor på fantasins vägar. Klas
sikerna kom förstås med: Veme, 
Dumas, Dickens...

BERTIL GEJROT 
STOCKHOLM
Förre högskolelektor fil. lic. 
Bertil Gejrot, Stockholm, har 
avlidit i en ålder av 84 år. När
mast sörjande är tre barn och 
sex barnbarn.
Där brast ett ädelt hjärta. 
Horatios ord vid Hamlets död 
kunde lika gärna ha sagts om 
Bertil Gejrot. Denne man, äls
kad av alla som kom i beröring 
med honom, visste inte hur man 
gör när man tänker en elak eller 
ogin tanke om någon annan. Att 
tänka och tala väl om sin nästa 
och tyda allt till det bästa var 
en självklarhet och föll sig helt 
naturligt för honom. Om hur 
många kan man uppriktigt säga 
det?

Bertils fall var det inte musik i 
gängse bemärkelse som över
förde budskapet, det var hans 
egen själs skönt klingande har
monier, spetsade med en un
derfundig humor. Hans vänlig
het och hjälpsamhet saknade 
gränser. Sentimentalitet var det 
inte fråga om, däremot om äkta 
sentiment, och om den hän
synsfullhet som inte pådyvlar 
andra sina åsikter om teaterpjä
ser, filmer, romaner, dikter, det 
som utöver den oändliga kärle
ken till de närmaste fyllde hans 
tillvaro.

de som hade lyckan att undervi
sas av denne benådade lärare 
fick inte bara kunskaper i eng
elska språket och litteraturen 
som de hade glädje av hela livet 
utan också glimtar av det som 
det tryckta ordet inte ensamt 
förmår ge. Det låg en värme i 
hans vackra, böjliga röst som 
skänkte liv och innebörd och 
nyans åt den enklaste text. Man 
brukar säga att musiken för
medlar sådant - i den tondöve

"i shall not look upon his like 
again”, säger Hamlet själv om 
sin döde far. Nej, vi får aldrig 
se Bertil Gejrots like mer. Ingen 
fyller tomrummet efter denne 
sanne gentleman.

# ^

HAN HADE en poets själ. Hur tät 
vänskapen än var visste man MARGARETA EKLÖF

i
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dödsfall
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RAGNAR PETTERSSON 
SKATT KÄRR
Ragnar Pettersson har avli
dit i en ålder av 93 år. Han 
sörjes närmast av maka 
och barn med familjer.

s

IM >HÖRT OCH HÄNT.
HOT

FÖDELSEDAGAR. Äntligen kunde svenska folket 
åter få dricka hur mycket 
kaffe som helst. Denna dag 
1951, upphörde kafferansone
ringen i Sverige. De flesta livs
medel hade varit ransonerade 
under andra världskriget och 
kaffe var det första livsmedlet j 
vars tillgänglighet begränsa
des. Men kaffe blev också den 
konsumtionsvara som var 
ransonerad längst tid.

LENNART HÄKANSSON 
SKATTKÄRR
Lennart Håkansson avled 
på tisdagen i en ålder av 
74 år. Närmast söijande är 
sambo, barn med familjer 
samt syskon med familjer.

80 år
Bo Edgren 
Kristinehamn
80 år fyller i 
dag, lördag,
Bo Edgren,
Sannagatan 
21, Kristine
hamn. Han 
är bördig 
från Glava. Han är docent 
i farmakologi och medicin 
och var Vanderbiltstipen- 
diat i USA 1962-63. Bo 
Edgren har varit verksam 
som överläkare vid Kristi
nehamns sjukhus och efter 
pensionen var han verksam 
vid Voss sjukhem i Norge. 
Hans intressen är historia, 
paleontologi, jazzpiano 
samt veteranmotorcyklar.

J

!
ESTHER FRÖDING 
KARLSTAD
Esther Fröding har av
lidit i en ålder av 94 år. 
Närstående är barn med 
familjer, barnbarn och 
barnbarnsbarn.

I

V/f 77M ^ -4?Slut på kafferansoneringen 
blev det denna dag 1951.

FOTO: TOMAS ONE BORG/SCANPlX

i

Olle Hävert. Degerfors. var en 
av de tre tappra hjältarna som 
fullföljde i klassen H90. På sista
etappen var Olle näst snabbast.

V
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Vår vän och arbetskamrat

Morgan
Nilsson

har Jämnat oss i stor sorg och saknad. 
Arbetskamraterna 

PQ Sweden AB
1 ^ RALF STOLPE

ÖSTRA FÄGELVIK
2 ' Ralf Stolpe har i en ålder 

^av 62 år avlidit. Hans när-
maste är makan och bar- 

U. nen.
>**
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Vår älskade

Morgan
Nilsson

* 9/8 1953
har i dag lämnat oss. 

Skattkärr den 30/8 2012
KERSTIN 
Mamma 

Eva med familj 
Karl-Göran, Katarina, Per 

med familjer

Vår älskade

Robert
Stenbom

*16/11 1927 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 31/8 2012

fVWf Lo/J. Xfa

Yvonne
Marie

Bertil och Anette 
Anja

Syster med familj 
Släkt och vännerMed saknad och sorg 

Vi står vid Dm bår 
Vi anade ej att vi 
Dig skulle mista 

Att sommaren som gått 
skulle bliva den sista 

Allting bleknar, 
allting brister 

Livets röda tråd är skör 
Den man håller av 

man mister
Den vi älskat mest, den dör

Plötsligt slocknar en 
låga som värmt och 

som givit allt 
Ett ljus blåses ut och 
hastigt känns allting 

isande kallt
Någonting brister stilla 
en röst och en sång dör 
ut och då förnimmer 

man tydligt att 
ingenting är som förut

t? Min älskade Make 
Vår käre Far

Ralf
Stolpe
M/31950

har hastigt lämnat oss, 
övrig släkt och vänner. 

Östra Fågelvik 
den 25/8 2012

BRITTA
Magnus

Viktor och Rebecca 
Casper

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Korsets kapell 
fredag 21/9 kl. 12.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Pingstkyr
kan, Skattkärr. Svar om 
deltagande till Begrav
ningsbyrån R. Andersson 
054-1010 01 senast 17/9.

Begravningen äger rum 
i Uppståndelsens kapell 
torsdag 20/9 kl. 14.00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande till Begrav

ningsbyrån R. Andersson 
tel. 054-10 10 01 senast 

17/9. Valfri klädsel.

3
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Jag drömmer jag vandrar 
i skog och mark 

Jag drömmer jag åter 
är frisk och stark 

Jag vill aldrig vakna ur 
dröm så skön 

Ack låt mig få sova, 
det är min bön

Du sa: Vi ses på andra 
sidan vägen

£
!/ F- Tord' éfo
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ROBERT STENBOM 
KARLSTAD
Robert Stenbom avled på 
fredagen i en ålder av 84 
år. Närstående är barn 
med familjer.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
21/9 kl. 14.00.
Akten avslutas i kyrkan. 
Tänk gärna på Hjärt- 
Lungfonden tel. 054- 
180465.

MORGAN 
NILSSON 
SKATTKÄRR
Morgan 
Nilsson av
led på tors
dagen efter 
en kortare 
tids sjukdom i en ålder av 
59 år. Hans närmaste är

i/r
%-!2 Si

■i
maka, mamma samt syster 
med familj.
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Vår kära

Margareta
Hellgren Vår älskade

Uno
Arwidson

* 1/7 1927
har idag lämnat oss, 

syskon, övrig släkt och 
många vänner i djup 

sorg och saknad. 
Forshaga den 16/9 2012 

EVA
Erika och Göran 
Ulf och Karina 

Björn och Maria 
Barnbarnen

zet@vf.se
.KARLSTAD* 19/3 1922 

har i dag lämnat oss, 
syster, svägerska, 

övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 13/8 2012 

Inger
Nils-Gunnar 

Lars och Gunilla 
Torbjörn och Ewa 

Kristina och Federico 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

DÖDSFALL
UNO
ARWIDSON 
FORSHAGA
Uno Ar
widson 
avled på 
söndagen 
i en ålder 
av 85 år.
Han var född och uppvux
en i Skattkärr, där han 
under många år spelade 
fotboll för Skattkärrs IF 
och bandy för Mosseruds 
GIF. Efter att ha flyttat 
till Forshaga i böljan av 
1970-talet blev han en liv
aktig och framgångsrik 
medlem av SOK SISU. På 
äldre dagar spelade han 
boule på PRO-banorna i 
Forshaga. Inom familjen 
var han make och far till 
sina tre barn och farfar/ 
morfar för sina sju barn
barn. Han sörjes närmast 
av sin fru Eva och barnen 
Erika, Ulf och Björn med 
familjer.

Vi ägt sä mycket, 
det bästa pä jorden 

ett lyckligt hem 
med Mor och Far 

Snart vilar de kära 
tillsammans igen 

och endast minnena
finns kvar
Tack för allt 

Du oss har skänkt 
för oss Du strävat, 

på oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 
hos oss ska leva 

i tacksamt minne

Ack, Värmeland, 
du sköna, du härliga 

land,
du krona bland Svea 

rikes länder!
Och komme jag än mitt 

i det förlovade land, 
t ill Värmland jag 

ändock återvänder. 
Ja, där vill jag leva, ja 

där vill jag dö.
Om en gång ifrån 

Värmland
jag tager mig en mö, 
så vet jag att jag mig 

aldrig ångrar.

Begravni ngsgudstjänsten 
äger rum i Forshaga 

kyrka torsdagen den *1/10 
kl. 11.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Forshaga 

Begravningsbyrå tel. 054- 
870154 senast måndagen 
den 1/10. Tänk gärna på 
Djurskyddet Karlstad 

tel. 054-534706.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka måndag 27/8 kl. 
14.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Begrav
ningsbyrån R. Andersson 
054-10 10 01 senast 23/8.

NWT 12k jbO/Z
Urå. 1

Röda Korsets 
besöksverksamhet 
tel. 054-21 89 02

Ett varmt och innerligt 
tack till alla Er som på 

olika sätt delat vår sorg 
över vår käre

Uno
Arwidsons

död. Saknaden är oerhörd 
men Ert stöd har värmt 

våra hjärtan. 
Forshaga den 19/10 2012

Vf 77 sfaa
9 z o/si

MARGARETHA HELLGREN 
KARLSTAD
Margaretha Hellgren har 
avlidit i en ålder av 90 år. 
Hennes närmaste är barn 
med familjer samt syster.

tb«*f
JL 01b

EVA
Erika, Ulf, Björn 

med familjer

i

L
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VÄSE .
Bertil Pettersson, Drojs- 

Väse, har avlidit 
ålder av 81 år. Hans 

är maka och

Vär älskade Mamma, 
Svärmor och Mormor

i forsen, 
i en i 
närmaste
döttrar med familjer samt Ingrid

Helgstrandt syskon.
1 !* 1/3 1929

har idag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 26/11 2008

KARIN och OVE 
Therese, Sofie, Elin 

OLOV

Vår käre 
Make, Far 

Svärfar och Morfar

Bertil
Pettersson

!

* 27/6 1931
har lämnat oss, syskon, 
övrig släkt och vänner 

i sorg och saknad. 
Väse den 20/9 2012

GULLAN 
Annelie och Lars 

Ann-Christin och Lennart 
Barnbarnen

to/Z Du var så god 
Du var så glad 

Du lämnar bara vackra 
minnen

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra 
sinnen

Men tack för allt vad 
Du oss skänkt 

Vi vet Du på oss alltid 
tänkt

Tack för våra lyckliga 
år tillsammans

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av vår 
käre!

Bertil
Pettersson

vid hans bortgång. Tack för 
vackra blommor till våra 
hem och vid hans bår, brev, 
besök och telefonsamtal. 
Tack för deltagande och 
gåvor till olika minnes
fonder. Ett särskilt tack till 
Hematologen avd. 58 för 
allt Ni gjorde för Bertil. 

Väseden 20/10 2012 
GULLAN

Annelie, Ann-Christin 
med familjer

!
En höst skall en gäng 

bli min sista
min skog har då blomstrat ut 

ja allt som jag älskat 
skall mista

och vandringens stig tar slut 
Men kanske ett spår 

man kan finna 
i jord jag brukat en tid 

jag vill i stillhet försvinna 
och lämna världen i frid

i
I

i
Begravningsguds

tjänsten äger rum i 
Alsters kyrka fredag 

12/12 kl. 14.00. Efter ak
ten inbjudes till min
nesstund i Socken

stugan. Svar om deltag
ande till Begravnings

byrån R. Andersson tel. 
054-10 10 01 senast 

onsdag 10/12.

I
:

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Väse kyrka 
fredag 12/10 kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Socken
stugan. Svar om deltagan
de till Begravningsbyrån 
Roland Andersson tel. 
054-10 10 01 senast 10/10.

Ss
JUBILEUMSBRÖLLOP.

KARL-IVAR JANSSON 
KARLSTAD
Karl-Ivar Jansson, Ulvs- 
byn, avled på måndagen i 
en ålder av 82 år. Han sör- 
jes närmast av maka och 
söner med familjer.

i

4%^t * v,
■

/
Världens finaste Morfar

vBertil
Pettersson ><

HUGO LARSSON 
KARLSTAD
Hugo Larsson, före detta 
lantbrukare. Ulvsby-Ås,

V’ har avlidit i en ålder av 89 >
,år. Hans närmaste är maka 

samt dotter med familj.

I : \är saknad av oss alla. c SJhannah
Henrik
Frida

Våra fina föräldrar Arne och Ulla Britt Huldén firar 
idag 4 mars 50-årig bröllopsdag.
Stora kramar från Carina och Lena med familjer.

%
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ÄtVår kära

Siv
Larsson

Min älskade Make, 
vår käre Far, Svärfar, 

Farfar och Svåger

Gunnar
Kasslert

*26/11 1939 
har efter en kort tids 
sjukdom lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i djup sorg och saknad. 
Skattkärr den 17/1 2013 

GUN-BRITT 
Jan och Cecilia 
Martin, Karolina 
Per och Maja 
Oskar, Anton 

Bror och Birgitta

Vår älskade

Gun
Barthelson-
Andersson

*4/81953
har i dag stilla insomnat, 
Hammarö den 20/1 2013

LENNART 
Carina, Thomas 

med familjer 
Ulf, Ann, Jan 
med familjer 

Övrig släkt och vänner

♦ 13/71928 
har i dag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad. 

Väse den 18/112012
VENZEL 

Jan och Ninni 
Håkan och Elisabeth 

Per och Maria 
Katarina och Christer 

med familjer

Vår käre

Alf
Andersson

* 5 augusti 1928
har lämnat oss i sorg 

och saknad 
Skattkärr 

1 december 2012 
ULLA-GRETA 

Henrik och Yvonne 
Carl, Erik, Julia 
Maria och Jan 

Sanna, Malin, David 
Mikael och Ingrid 

Elin, Birger
Svägerskan Anne-Marie

Flitig så länge 
krafterna räckte 
l arbetets glädje 

Du levde Ditt liv 
somnade stilla när 
livslågan släcktes 

Tacksamt vi önskar Dig 
Vila i frid

Du styrde, Du ställde, 
Du ville så väl 

Du älskat oss alla 
av hela Din själ 
Välsignat vare 

Ditt minne

Nu sover Du skönt 
det är lugnt i Ditt bröst 

Det lindrar vår sorg 
och skänker oss tröst 
I vårt minne Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
■precis som Du var

Vem kan segla förutan 
vind vem kan ro 

utan åror
Vem kan skiljas från 

vännen sin 
utan att fälla tårar

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Hammarö kyr
ka fredag 15/2 kl. 14.00. 
Valfri klädsel. Efter ak
ten inbjudes till minnes
stund på Hammars gård. 
Svar om deltagande till 

Begravningsbyrån 
Roland Andersson tel. 

054-10 10 01 senast 13/2.
Stöd gärna Cancer

fonden tel. 054-18 04 65.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Väse kyrka 
fredagen den 7/12 i kret
sen av de närmaste.

Begravningsgudstjäns
ten äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 8/2 kl 11.00. Akten 
avslutas i kyrkan. Stöd 
gärna Cancerfonden, 

054-18 04 65.
Valfri klädsel.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 21/12 

kl 14:00 Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingshemmet
Svar om deltagande till 
Fonus tel. 054-15 67 30 

senast den 18/12.

AVY M/h %o/2

GUN BARTHELSON-
ANDERSSON
HAMMARÖ
Gun Barthelson-Anders- 
son har efter en tids sjuk
dom stilla insomnat i en 
ålder av 59 år. Närstående 
är make samt syskon med 
familjer.

GUNNAR KASSLERT 
SKATTKÄRR
Gunnar Kasslert avled på 
torsdagen i en ålder av 73 
år. Närstående är makan 
Gun-Britt och sönerna Jan 
och Per med familjer.

Min älskade Make ALF ANDERSSON 
**> SKATTKÄRR

Alf Andersson avled på 
Lj lördagen i en ålder av 
cj 84 år. Hans närmaste är 

maka, bam och barnbarn 
samt svägerska.

stig
Grandell '

i
*9 juli 1924

har idag stilla insomnat 
Göstahult 

25 januari 2013
ULLA-BRITT

Övrig släkt och vänner

U\3N.

'5/s -13
BARBRO ERICSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK
Barbro Ericsson har avli
dit i en ålder av 87 år. Hon 
var född Näsman. från 
Sörby Handel, Västerrott- 
na. Gräsmark, och kom 
genom giftermål 1950 till 
Sundstorp. Öra Fågelvik. 
De senaste tio åren bod
de hon på äldreboende i 
Skattkärr. Hennes stora 
intresse förutom hem och 
familj var kursverksamhet 
och då främst akvarellmål
ning. Närmast sörjande är 
barn med familjer.

VFSäg mig, du lilla fågel, ■ 
där mellan almens blad 

Hur kan du ständigt 
sjunga

och ständigt vara glad? 
Jag hör din röst var 

morgon,
jag hör den varje kväll 

Men lika ren är 
stämman 

och tonen lika säll
J. L. Runeberg

i!
Till alla som hedrade 
minnet av vår käre

Alf
Andersson

vill vi framföra vårt inner
liga tack.

Rymligt cnplanshus!

for minskad vanrxkcstoadocn aa hart*
insvRssfcviidid aiua mot sm.'*. 0«ge-.
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Majddsvägen 40. Urkangpi.

ULLA-GRETA 
Henrik med familj 
Maria med familj 
Mikael med familj

Jordfästningen 
har ägt rum.

PRIS:

'i/s, 30
örgtack
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KJELL JOHANSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK
Kjel] Johansson har avli
dit i en ålder av 81 år. När- 
mast sörjande är maka 
samt barn.

INGVAR DUNDER 
KARLSTAD
Ingvar Dunder har stilla 
insomnat i en ålder av 84 
ar. Närstående är maka 
son samt döttrar med fa
miljer.

i
- KNUT JOHANSSON 
1 ULVSBY
i Knut Johansson avled på 
t lördagen i en ålder av 84 

år. Närstående är maka 
och söner med familjer.

t
Vår käre

Ingvar
Dunder

* 25/8 1928
har i dag stilla insomnat. 
Karlstad den 16/3 2013

BIBBI
Mikael

Magdalena och Stefan 
Lina, Kristin, Agnes 
Ulrika och David 

Övrig släkt och vänner

Vår käre
Min älskade Make 
Vår käre Pappa, 

Svärfar och Farfar

Knut
Johansson

*4/9 1928
har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Ulvsby den 13/4 2013
KARIN

Thomas och Eva 
Daniel, Ida 

Lennart och Anneli 
Övrig släkt och vänner

Kjell
Johansson

* 18/6 1931 
har i dag lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Östra Fågelvik 
den 16/3 2013

ANNA
Mia och Tomas 

Eva
Övrig släkt och vänner

L
/
//

ii11

i

Har du nån skog 
i din himmel, du Gud 
Te gå i en finen kväll 

En töcken där gammel 
skog, du vet 

mä smörsöpp 
å kantarell

Gunnar Ehne

Älskad och saknad

Älskade Pappa, 
Make och Vän 

Vi står här med gråt 
och med saknad 

Spill inga tårar, sa Du, 
när jag dör 
Det är inget 
att gråta för 

I minnet lever 
jag ju kvar 

Ingen kan dö 
som levat har 

Tänk er, 
som om jag log 
en promenad 

Vi ses igen, inte nu, 
men om ett tag

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
5/4 kl. 14.00. Samlingen 
upplöses vid kyrkan. 
Tänk gärna på Cancer
fonden tel. 054-18 04 65. Begravningsgudstjänsten

äger mm i Korsets kapell 
fredag 5/4 kl. 15.00. Val

fri klädsel. Akten av
slutas i kapellet. Stöd 
gärna Cancerfonden 
eller Diabetesfonden 

tel. 054-18 04 65.

forsd.
i

yr W/n 
Zo !>Helge Sköld 

Ulvsby
Helge Sköld, Ulvsby, har
stilla insomnat i en ålder av 
89 år. Närstående är barn 
med familjer samt syster 
med familj.

\/F ^/,c sZOlT
Ann-Britt Ericsson 
Alster
Ann-Britt Ericsson, Alster, 
har avlidit i en ålder av 71 
år. Närstående är maken, 
bam och barnbarn.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 

fredag 26/4 kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Begrav

ningsbyrån R. Andersson 
054-10 10 01 senast 24/4. 

Stöd gärna Cancer
fonden 054-18 04 65.

i

HENNING SYVERSEN 
KARLSTAD
Henning Syversen har 

| avlidit i en ålder av 82 år.
| Närstående är bam med 

familjer.

i;
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90 ÅR
ANNE-MARIE 
NILSSON
Varma
gratulationer 
till vår pigga 
och härliga 
mamma'
Anne-Marie 
Nilsson som fyller 90 år i 
dag. Kramar från Gunn-Britt, 
Maj-Lise, Iwan, Kerstin och 
Ingrid. DÖDSFALLPå midsommarafton 1973 

vigdes Ingalill och Ulf och 
Ulla-Britt och Bo Fredriksson i 
Alsters kyrka. Vi som gratule
rar är barnen med familjer.

HELGE PETTERSSON 
ÖSTRA FÅGELVIK
Helge Pettersson, Käme, 
Östra Fågelvik, har avlidit 
i en ålder av 89 år. Närstå
ende är döttrar med famii-Lord. J _ i

/5 jer.

NV/t
80 år^<3 Ingemar Gunnarson 
Skattkärr
80 år fyl
ler i dag, 
lördag,
Ingemar 
Gunnarson,
Skattkärr.
Han är född
och uppvuxen i Averstad, 
Östra Fågelvik, på släktgår
den med anor från tidigt 
1800-tal. Ingemar ingick i 
Sveriges första fallskärms- 
jägarförband och var 
verksam som yrkesmilitär 
under 50- och 60-talet 
i insatser vid Suezkana- 
len och Gazaremsan 1957 
(Suezbataljonen), Kongo- 
insatsen med bataljon 12, 
1961 där han fick vara med 
om Dag Hammarskjölds 
död på plats och Egyp
ten 1967-68. Förutom sin 
militära bakgrund så har 
han även arbetat i sin ung
dom som murare och efter 
FN-insatsema utbildade 
han sig till flygtekniker på 
SAAB Lansen och SAAB 
Draken. Efter teknisk skola 
i Karlskoga rekryterades 
han till televerket och 
arbetade inom koncernen 
fram tills pension. Under 
hela sin yrkeskarriär har 
Ingemar bedrivit jord- och 
skogsbruk samt djurhåll
ning på gården tillsammans 
med sin familj bestående 
av makan Ingrid och sina 
två söner Ulf och Jan. Den 
äldste sonen Ulf har tagit 
över gården och Ingemar 
och Ingrid bor sedan en tid i 
centrala Skattkärr. Födel
sedagen firas med familjen.

Vår älskade

Helge
Pettersson

* 3/2 1924 
har lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Käme, Östra Fågelvik 

den 18/8 2013
Marie-Louise o Gunnar 

Monica o Ingmar 
Lena o Amders 

Barnbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

'3 |
Vår älskade

Ann-Britt
Björk
* 6/7 1927

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 16/9 2013

ANN-SOFIE o TOMAS 
David, Therese, Malin 

Broder med familj 
Övrig släkt och vänner

Zo/3

i

i

i

Du öppnar ej längre 
hemmets bygga dörr 

och ingenting blir 
längre som Jo n- 

Du finns ej hos oss 
i livet mer 

och dina glada ögon 
vi ej längre ser 

Men alla goda tankar, 
ord och handlingar 

du oss givit 
Bär vi med oss i våra 
hjärtan vidare i livet 

Du har visat ditt stora 
hjärta för oss alla 

nära och kära 
Och ditt ljusa minne 

av dig vi kommer 
att bära

Nu när du inte finns 
bland oss mer 

Har vi lovat att 
fortsätta prata om dig 

fastän vi ej dig ser 
Ann-Sofie

Sov gott, käre Far 
i gravens ro 
Hav tack för 
Din kärlek, 

Din möda och tro
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 13/9 
kl. 14.00. Valfri klädsel. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i Församlingshemmet 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 
Andersson tel. 054- 
101001 senast 11/9.

VF LorJ< M/g -YJ

n Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredag 
4/10 kl. 11.00. Valfri 
klädsel. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet.

!
>
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Uppskattat besök på 

redaktionen i Motala WMIHHM|

FOTO: ARON ERIKSSON

NÄR? LÖRDAG 
VAR? MÅRBACKA 
VAD? GUIDER FRÄN SJU 
ÅRTIONDEN SAMLADES 
PÅ MÅRBACKA

därefter gjorde sporadiska 
inhopp som guide.

Under lördagen samlades 
ett 60-tal Mårbackaguider 
på gården som ett led i firan
det av minnesgårdens 70

Midsommarhelgen 1942 år. Dramatiserad visning av 
invigdes Mårbacka som 
minnesgård. 1944 anställdes gården i Östra Ämtervik samt 
då 22 år gamla Martha Bodin middag väntade deltagarna.

- Min dotter Brita tog vid

I
En del av oss som arbe

tar med Länstidningen 
Värmlandsbygden finns på 
redaktionen i Karlstad, 
medan andra sitter på re
daktionen i Motala, där 
även arbetet med Länstid
ningen Östergötland be
drivs. Nyligen fick vi finbe
sök på kontoret i Motala - 
inte mindre än tre av 
Värmlandsbygdens trotjä
nare dök upp: förre an
nonschefen Torgil Jonsson, 
till vänster, förre chefre
daktören Alex Svensson, 
till höger, och stående 
mellan dem den förre sty

relseordföranden Torsten 
Svensson, kanske mera 
känd som före detta kom
munalråd (C) i Karlstad. ' 
Det blev en lättsam och 
intressant diskussion runt 
kaffebordet om tidnings- 
framställning då och nu. 
Skratten var många, liksom 
erfarenhetsutbytena.

Tack för ett trevligt be- ( 
sök, säger vi som nu arbetar 
med att se till att Värm
landsbygdens många läsare 
får en tidning i brevlådan 
varje fredag.

Bild: ANDREAS NORLÉN

! gården, ett besök på kyrko-

i
som guide på gården.

- Då var det en levande som guide här 1972 och hon 
är också med och firar i dag. 
Jag har även ett barnbarn, 
Clara som jobbat som

gård och Tyra Freding 
basade för allt. Vi hade 
väldigt mycket att göra, det 
var jobbigt men roligt, säger guide på Mårbacka men hon
Martha som jobbade på kunde inte vara med i dag,
Mårbacka fram till 1948 och säger Martha Bodin.

I entrén fanns även Kersti Hä- 
vert från Degerfors som sålde 
ljus och tvålar med decoupage.

- I stället för att ge bort en 
ros kan man ge bort en tvål som 
räcker mycket längre.
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Vigsel liar ägt rum mellan 
Malin Bolund och 
Carl Johan Brandin den 
4 augusti i Östra Fdgel- 
viks kyrka. Lars Olsson 
förrättade vigseln.
Tack till alla som 
förgyllde vår dag!

Utgångspris: 995 000:-
Boarea: 95 kvm och biarea: 75 kvm
Adress: Fågelviks-Bäck 402
Visas 9/10 & 12/10 Ring för bokning!

Med en lantligt läge erbjuds denna välvårdade 
bostad om 170 kvm, härlig & prydlig trädgård som 
gränsar mot skogen på baksidan. Bergvärme! 
Tel: 054-18 52 40. Webbnr 5110-26889.

Till höger står Olle Mossberg, Värmlands mat
byggare nummer ett som har skapat många 
fantastiska rätter på de värmländska matbor
den under sina många år som lanthandlare 
och matuppfinnare på Mossbergs I Ulvsby.
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Vår käreo.

Vår älskade 
Pappa, Svärfar, Farfar, 

Son, Broder, Svåger 
och Farbror

Roland
Wallini85«l
* 20/7 1951 
t 5/12 2012
LISBETH
Marcus

Roland
Wallin

* 20/7 1951 
har i dag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner.
I ljust och tacksamt 

minne bevarad, 
östra Fågelvik 
den 5/12 2012

PETER och ANNELIE 
Elsa, Olle 

MOR och EVERT
Roger och Ann 

Anna-Mi och Henrik

Av litet gav Du mycket 
Av glädje gav Du mer 
Av kärlek gav Du allt
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Vår vän
och arbetskamratg )

Stilla, så stilla 
Du somnat 

Tåligt Din smärta 
Du bar

Flitiga, händer 
har domnat 

Minnet Ditt ljusa 
är kvar

Roland
Wallin :

'\)
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad.

Arbetskamraterna 
Aktiv Ortopedteknik |Begravningsgudstjänsten

äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka fredagen den 28/12 

kl. 14.00. Samlingen 
upplöses vid kyrkan.

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var 
önskar så att Du 

bland oss fanns kvar 
Men nu när Du 

gått dit vi alla ska gå 
med glädje vi minns 

allt det fina ändå

Konsum Värmland värnar 
om det lokala sortimentet

;
i

VF LÖRDAG 15 DECEMBER 2012
Svar till Lars Björk (VF 2013-01-02)
Lars Björk menade i sin insändare att medlemmarna 
borde ha mer att säga till om i sortimentsfrågor, och 
att butikerna borde kunna välja mer av det riksomfat
tande sortimentet.
Konsum Värmland har med sin egen lokala gros
sistverksamhet med tillhörande bageri, trans- 
portcentral och dotterföretaget Värmlands- 
chark en unik position inom den svenska dag
ligvaruhandeln. Tack vare detta så törs vi påstå 
att vi kan erbjuda en av marknadens bredaste 
utbud av lokalt producerade varor.
I Konsum Värmlands gemensamma sortimentsbyg- 

gande vill vi värna om de lokala produkterna, om korta 
transporter och om sysselsättningen i Värmland. Det 
innebär också att sortimentet skiljer sig något från 
landets övriga Coop-butiker. Att erbjuda, och att hålla 
ihop, ett effektivt och lönsamt sortiment som har en 
efterfrågan av värmlänningarna har alltid varit en bä
rande princip för Konsum Värmland.
Även om våra minsta butiker inte kan erbjuda samma 
utbud som våra allra största, strävar vi givetvis efter 
att tillgodose så många kunder och medlemmar som 
möjligt. Är det någon speciell vara som du söker, är du 
välkommen att kontakta undertecknad, ditt butiksråd 
eller din affärschef.

!'
DÖDA.

ROLAND WALLIN 
ÖSTRA FÄGELVIK

j Roland Wallin har avlidit 
1 en ålder av 61 år. Hans 

I närmaste är son med 
familj, mor med make, 

i broder med familj samt 
I särbo.

zo{Z I;
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Vår kära

Karin
Persson 4vp zyt

AOIS
Martin Wickberg har av
lidit i en ålder av 91 år. 
Han sörjes närmast av 
maka, son med sambo, 
svärson, barnbarn samt 
barnbarnsbarn.

MARTIN WICKBERG 
SKATTKÄRR * 6/6 1924

har idag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner. 
Karlstad den 19/3 2013 

GÖSTA
Göran och Ingrid 
Anette och Evert 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Christina

A

\Klas Olsson
Konsum Värmland .

3.A
V• i»-)

\Vl
Ljuvt är att vila 

när krafterna domim 
Skönt i den eviga vilan 

få somna

C

X
Begravningsgudstjänsten j £
äger rum i kretsen av de V * 
närmaste.L._
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INGEMAR HYTTRING 
SKATT KÄRR
I en ålder av 81 år har 
Ingemar Hyttring avli
dit efter en längre tids 
sjukdom. Hans närmaste 
är barn, barnbarn, barn
barnsbarn samt syster och 
broder.

Vb tnvscicicj £

Ohsd, bbll0 XS i £ 
------------- L - VP»ngemar gunnarson

KARLSTAD
* en ålder Yr Pfé •

DÖDSFALL
. av 80 år har
ngemar Gunnarson, Öst

ra Fågelvik, avlidit. När
stående är makan Ingrid 
sönerna Ulf och Jan med 
familjer samt systern Eva 
med familj.

BERTIL JOHANSSON 
SKATTKÄRR
I en ålder av 85 år avled

FREDRIK ÖSTERMAN 
SKATTKÄRR
Fredrik Österman
avlidit i cn ålder av 8Clar. 
Närstående är inaka samt

har
på juldagen Bertil Johans
son, Skattkärr. Hans när-
rnnotP nr mnl^nn Jnprid

! iDÖDSFALL.
i

Centerns förre riksdagsman tgatf 

Jan Hyttring avliden
Vår älskade

n Hyttringinnehavare av tunga poster 
det stärkte Jan Hyttrings *27 april 1942 
ställning inom Värmlands- r idag lämnat oss 
centern.

Men han mötte också Mullsjö 
internt motstånd och fick sn 4 januari 2020 
kritik. Valet 1991 blev en in
tern maktkamp mellan två 
c-listor i Värmland. Den ena

Förre riksdagsledamo
ten Jan Hyttring, tidigare 
en av Värmlandscen- 
terns ledande politiker, 
har avlidit vid drygt 77 
årsålder.

Född i Väse, uppväxt i 
Mellerudstorp, skolelev 
i Edsvalla, ingenjörsexa
men i Härnösand, kom
munpolitik, landsting, 
riksdag.

Detta är i mycket stora 
drag Jan Hyttrings liv.

;!

i sorg och saknad.

I'

INGA-LILL
Anna, Jonas 
med familjertoppades av Hyttring, den 

andra av Kjell Eriksson i År- ar/ Jenny, Emma
med familjerjäng. Valet innebar att Hytt

ring förlorade, detta efter g släkt och vänner 
en valrörelse som - erkände --------
Hyttring senare - gjorde ho
nom ”bitter”.

Partiet räddade honom 
kvar i maktens centrum;

ninnet Du lever 
i finns alltid kvar 
tinnet vi ser Dig 
?cis som Du var.

som ledamot av landstinget, han blev sakkunnig inom i soivr Du skönt 
Valet 1985 innebar att han regeringskansliet och reger- r lungt i Ditt bröst 
dessutom blev invald i Karl- ingen Bildt. Utsågs senare t lindrar vår sorg 
stads kommunfullmäktige, till statssekreterare. skänker oss tröst.
De många och krävande upp- Efter att han lämnat poli- 
dragen tvingade Jan Hyttring tiken och Värmland flyttade vningsgudstjänslen 

11988 års riksdagsval Jan Hyttring till Alnarp och fredagen den 31 
kandiderade Jan Hyttring lantbruksuniversitetet. Han ”kl 13.00 i Gustav 
enbart till riksdagen, kom in skaffade sig en gård i Mull- ,^irmesstund

samlingshemmet. 
..senast den 28/1 
Jegravningstjänst

Jan Hyttring efterlämnar uLlsjö-Sandhem 
som flitig förslagsställare - hustru, barn samt barnbarn. !. 0392 - 520 100. 
motionär - i riksdagen och Mats Dahlberg för blommor tänk

ärt- Lungfonden via 
___  »tel- 0200 - 882 400.

Jan Hyttring gick tidigt med 
i SLU, den ungdomsorga
nisation som senare blev 
Centerns ungdomsförbund, 
Cuf. Han var då fjorton år. 
Fadern drev ett lantbruk i 
Mellerudstorp och detta fick 
naturligtvis stor betydelse 
för Jan Hyttring. Under en 
tid, efter ingenjörsstudiema, 
var han anställd vid stadsin- 
genjörskontoret i Karlstad. 
Blev sedan egenföretagare 
och, efterhand, politiker på 
heltid.

Centerpartiet i Värmland 
var på den tiden, 1970-talet, 
i mycket hög grad synonymt

Centerpartiets förre riksdagsledamot Jan Hyttring har 
avlidit vid 77 års ålder. FOTO: NWT ARKIV

med Bertil Jonasson, den 
folklige riksdagsmannen. 
Jan Hyttring representerade 
en ung, kommande genera
tion. Något som bekräftas i 
början av 1976, när han an
ställdes på heltid som lands
tingsråd.

Några år senare, på våren 
1982, avled centerns värm
ländske riksdagsledamot 
Karl-Erik Norrby. Hans er
sättare Jan Hyttring tog över, 
avslutade uppdraget som 
landstingsråd, men stannade

rensa.

och fick plats i såväl kulturut- sjötrakten och kunde där 
skottet som utbildnings-och bland annat ägna sig åt sitt

stora hästintresse.näringsutskotten.
Att han profilerade sig

Mor nar racKi ui
handen

Far har fattat den 
På den andra stranden 

Mötas de igen

mmei.
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102S00 senast 
onsdagen den 8/1. 

Tänk gäma på 
Sjöräddningssällskapet 
tel. 077-579 00 90 eller 

Läkarmissionen 
tel. 08-620 02 00.

iorsarrumgsne 
Svar om deltagande till 
Fonus tel. 054-15 67 30 

senast den 26/2.

II
.:;

Vf i!Begravningen äger mm i 
kretsen av de närmaste.z
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Jan Hyttring
* 27 april 1942 

har idag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Mullsjö
den 4 januari 2020

INGA-LILL
Anna, Jonas 
med familjer

Oscar, Jenny, Emma 
med familjer

Övrig släkt och vänner

im * :r» *------ -gr^ij:7Y/n
l&/*>

Min käre make 
Vår far 

Min bror

Ingemar
Gunnarson

* 23 mars 1933 
har idag lämnat oss, 
släkt och vänner i 
djupaste sorg och 

saknad.
Karlstad 6 februari 2014

INGRID 
Ulf med familj 
Jan med familj 
Eva med familj

:
I
I Vår käre 

Far, Svärfar 
Farfar och Morfar

Vår allra käraste Ingemar
Hyttring

* 12 april 1932

Fredrik
Österman

* 9/4 1933 har efter en längre tids 
sjukdom lämnat oss i 
stor sorg och saknad. 

Skattkärr 
19 oktober 2013

/ minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
l minnet vi ser Dig 
precis som Du var. 
Nu sover Du skönt 

det är lungt i Ditt bröst 
Det lindrar vår sorg 
och skänker oss tröst.

har idag slilla insomnat, 
Karlstad den 8/12 2013 

ULLA
Gudrun och Kai 
Niklas och Linda 

Lisa
Ingrid och Rauf 

Henrik, Martin, Simon 
Övrig släkt och 
många vänner

Göran
Bosse och Kikki 
Lena och Jonas 
Gittan och John 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Syster och Broder 
Övrig slakt och vänner

När din röst 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 
Sä kommer du för alltid 

att vara här ändå

Begravningsguds tjänsten 
äger rum fredagen den 31 
januari kl.13.00 i Gustav 
Adolfs kyrka. Efter akten i 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingshemmet. 
O.s.a. senast den 28/1
till Begravningstjänst 

Mullsjö-Sandhem 
tel. 0392 - 520 100. 

Istället för blommor tänk ! 
pa Hjärt- Lungfonden via i 

gävotel. 0200 - 882 400. i

IMinnet är vår glädje 
Återseendet vårt hopp

Ögonen slutits. 
tiden var inne 

Djup är nir sorg fastän 
ljust Ditt minne 

Kärlek och godhet 
lyste Din stig 

Tack käre Pappa, 
vila i frid.

Mor har ruckt. ut 
handen

Far har fattat den 
På den andra stranden 

Mötas de igen

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 10/1 kl. 11.00. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

önskas till
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 8/1. 

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 
tel. 077-579 00 90 eller 

Läk armissionen 
tel. 08-620 02 00.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka lördagen 
den 1/3 kl. 11.00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet 
Svar om deltagande till 
Fonus tel. 054-15 67 30 

senast den 26/2.

|l
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V h lBegravningen äger rum i 

kretsen av de närmaste.2
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Döda

Vår käre
Vår älskade Sigvard

WallCarin
Ekeberg

* 1/10 1925
har i dag stilla insomnat. 
Karlstad den 8/10 2013

Morgan 
Jörgen 
Håkan 

med familjer
Övrig släkt och vänner

* 2 augusti 1922 
har idag stilla sonmat in. 

Skattkärr 
5 november 2013
Britt och Peter 
Kajsa och Tomas 

Carina 
Magnus 

Ingegerd 
Jenny och Martin 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner

Vår käre

Carl
Carlsson

* 8/4 1921
har idag länmat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Skattkärrden 26/112013

SYSKONBARN 
med familjer 
Vännen Irene

I minnet Du lever 
Du finns alltid kvar 
I minnet vi ser Dig 
precis som Du var

Frid susar träden 
kring stugan Du älskat 

Farväl bugar 
blommorna 

Du vårdat så ömt 
Tack viskar fågeln, 
som var morgon 

Dig hälsat 
Tyst sjunger vinden, 

Vila i frid

Björkarnas susning 
smeker mitt öm 

Stilla står jag kvar, 
mer vill jag höm 

Men björkarna tystnat, 
sagan var kort 

och aftonvinden 
sä sakta drar bort.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 

8/11 kl. 14.00. Efter 
akten inbjudes till min
nesstund i Församlings
hemmet. Svar om delta
gande till Begravnings
byrån R. Andersson tel. 
054-101001 senast 6/11. 
Stöd gärna Cancerfon

den tel 054-180465.

Begravningen äger rum i 
Östra Fågelviks kyrka 

fredagen den 22 
november kl. 14.00. Efter 

akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till 
FonusteL 054-15 67 30 

senast den 18 november.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av 

de närmaste. !
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All ev uppvaktning
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Kjell Johansson 
Bergås, Skattkärr

)----- i 3
Karlstad denjfjrf j 7g 
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Vår käre Min älskade Make 
Vår käre Far, Svärfar, 

Morfar och FarfarVår kära Olof
BergqvistSolveig

Selegård
Lars

Olson
Vår käre

Alvar
Larsson
*13 juni 1928 

har idag stilla insomnat.
Karlstad

27 november 2011

* 15/3 1920
har idag lämnat oss, sys
kon, övrig släkt och vänner 
i sorg och saknad men i 
Oust och tacksamt minne 
bevarad.

Kappstad den 27/10 2001
EIVOR
Solweig

Gunnar och Iris 
Arne och Katarina 

Holger och Margareta 
Leif

Barnbarn
Barnbarnsbarn

* 6 september 1920 ^ 
har idag stilla insomnat.' 

Sörjd och saknad. !
Örebro 19 oktober 2001 ;

Olle och Brita 
Bo, Kersti och Ulla 

med familjer ; 
Övrig släkt och vänner ,

* 28/71941 
har i dag lämnat oss, 
broder med familj, 

svägerska med familj, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad 

men i ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Skattkärr den 30/11 2011
LISBETH 

Annika och Tomas 
Emelie, Josefin 

Michael och Anneli 
Malte

!
L
i|

Bo
I Syskonbarn 

med familjer
:!!

I höstvindars sus 
Du somnat stilla 

Ej sjukdom och oro 
mer gör Dig illa 

Skön är vilan som 
gravet: ger 

Gott att veta 
Du lider ej mer.

Herren är min herde, mig 
skall intet fattas 

Han låter mig vila på gröna 
ängar,

han för mig till vatten där jag 
finner ro Så skönt att i ålderns och 

levnadens höst 
Få lägga sitt huvud till vila 
Och njuta, den sömn som 

ger vila och tröst 
När klockorna ringa till 

vila

Stundom vi segla i lugnet 
så stilla

Stundom vi segla i frisk 
bidevind

Stundom när stormen 
hanterar oss illa

Dä önskar vi alla i hamn 
få gå in

Ps 23
i

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka torsdagen den 8/12 
kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Fonus tel. 054- 
15 67 30 senast den 6/12. 
Stöd gärna Parkinson- 
fonden Bg. 900-7949.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Längbro kyrka 
måndag 5 november kl 14. 
Efter akten inbjudes till,. 
minnesstund i församlings
hemmet. Svar om deltagan
de till Götmars begrav
ningsbyrå tel 019-14 00 15- 
senast torsdag 1 novem
ber.

I
!Begravningsgudstjänsten 

äger rum i Östra Fågelviks 
kyrka fredagen den 9/11 kl. 
14.00. Efter akten inbjudes 
till minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om del
tagande önskas till Begrav
ningsbyrån Roland Anders
son tel. 054-10 10 01 senast 
onsdag 7/11.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
9/12 kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån Roland 
Andersson tel. 054-101001 
senast onsdag 7/12.

7

'I
Kusin </>'// Ki&if ALVAR LARSSON 

KARLSTAD
Alvar Larsson avled på 
lördagen i en ålder av 83 
år. Hans närmaste är bro
der och syskonbarn med 
familjer.

i
i ■

!
LARS OLSON 
SKATT KÄRR
Lars Olson avled på onsda
gen i en ålder av 70 år. Han 
sörjes närmast av maka, 
barn med familjer, broder 
med familj samt svägerska 
med familj.

% ion vf



Vår älskade 
Make, Pappa, 

Svärfar och Farfar

Gunnar
Olsson

* 31/3 1935 
har i dag lämnat oss, 
syskon, övrig släkt 
och vänner i stor 
sorg och saknad. 

Skattkärr den 19/6 2014 
GUNNEL

Michael och Christina 
Alexander, Viktor

Vår älskade mamma, 
svärmor, farmor, 

syster och svägerska

Gun-Britt
KasslertA

* 19/9 1943
har efter en tids sjukdom 

lämnat oss, övrig släkt 
och vänner i cjjup sorg 

och saknad. 
Skattkärr den 25/5 2014 

Jan och Cecilia 
Martin, Karolina 
Per och Maja 
Oskar, Anton 

Bror och Birgitta

Vår Kära

Barbro
Österberg
* 26 september 1943 

har lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Skattkärr 21 juli 2014
Åsa och Hasse 

Markus och Sofia 
Elly 

Ronnie 
Jacob 
Örjan 

Jonas, Elsa 
Övrig släkt och vänner

w
Vår älskade 

Farmor och Syster

Gunhild
NilssonHand i hand från 

ungdomsdagar 
vi trofast vandrat 

livets stig.
O, min käre gode 

make, jag kan aldrig 
glömma Dig.

Nu viskar jag de orden, 
de vackraste jag vet, 

Du var mitt allt 
på jorden 

i tid och evighet.
Ännu en tid Du 
drömde att få, 
ännu en tid 

bland de Dina. 
Tyvärr, vår käre, 
det blev inte så, 

trots obruten vilja 
Din kraft kom att sina 
Du kämpade tappert 
mot sjukdom så svår, 

vi saknar Dig så, 
men måste förstå, 
att somna för Dig 
var det bästa ändå. 

Tack make, far, 
sväifar och farfar 
för allt Du varit 

för oss.

*23 juli 1930 
har idag stilla insomnat 
Karlstad 2 februari 2015 
Joakim och Marilinn 

Jessica
Irene med familj 

Övrig släkt och vänner

Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 

På den andra stranden 
Mötas de igenI

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel

viks kyrka onsdagen 
den 18/6 kl 14.00. Valfri 
klädsel. Akten avslutas i 
kyrkan. Stöd gärna Can
cerfonden 054-18 04 65.

I en värld full av liv 
Allt förenas här 

Som en cirkel sluts 
Av kärlekskraft 

Alla har en plats 
Allting har en mening 

Det är vår värld

Du fanns all lid 
för oss

Begravningen äger rum i 
Lilla kapellet, Ruds 

kyrkogård, torsdagen den 
19 februari kl. 10.00. VP XÖJif

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum.

Sorgtack

Varmt Tack 
till Er alla

för att ni kom ihåg 
Mamma

GUNHILD NILSSON 
KARLSTAD
1 en ålder av 84 år har 
Gunhild Nilsson avlidit. 
Närstående är barnbar
nen Joakim och Jessica 
samt systern Irene med 
familjer.

Anna
Högberg

Tack för att ni kom. 
Tack för blommorna och 

kondoleansema. 
Tack Elisabeth för att du 
levandegjorde Mammas 
minne så fint och gjorde 
begravningen ljus och 

glädjefulL
Tack Asa, Henrik och 

Emma för stämningsfull 
sång och musik.

Tack Kalasmakeriet på 
Prästgåm för god, 

vacker och vårlig buffé. 
Tack Åke på Fonus för 
att du så lyhört hjälpte 
oss att göra Mammas 
begravning till ett ljus 

och fint miiute.
Emmas avskedsbrev: 

älskade gamelmormor 
du blev sd

gamal sat du dog kram 
från Emma

Catarina och Maria 
med familjer

1Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 18/7 

kl. 14.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Begravningsbyrån 
Roland Andersson tel. 

054-10 10 01 senast 16/7.

■ "V ING***'

N
\

OSWALD LAUTH 
KARLSTAD
Oswald Lauth har avlidit 
i en ålder av 81 år. Hans 
närmaste är maka. barn 
och syskon.

V
,CT>

/dW' -/*f
Sorgtack £ II

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår kära
J -

familjer. \j p?

Eivor
Karlsson

GUNNAR OLSSON 
SKATTKÄRR
Gunnar Olsson har avlidit 
i en ålder av 79 år. Hans 
närmaste är maka, son 
med familj samt syskon.

BENGT GUSTAFSSON 
^ SKATTKÄRR

* I en ålder av 85 år av- 
v led på söndagen. Bengt 
^Gustafsson, Skattkärr. 
ts, Hans närmste är maka 

och barn med familjer.

vid hennes bortgång, vill vi 
framföra vårt varma tack. 

Skattkärr den 7/6 2014
MAJRON, JONNY 

med familjer

VF zci^
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De tog hand om tv-kändisarVår fina, goa, lilla 
Mamma, 

Mormor och 
Gamlamormor

MOLKOM
Just nu visas Sveriges te
levisions tävlingsprogram 
Allt för Sverige. Några som 
följer programmet lite extra 
noga är Leif och Britt-Marie 
Axelsson från Molkom som 
hade förmånen att ta hand 
om tre av tävlingsdeltagar- 
na en kväll när ett avsnitt 
spelades in i just Molkom 
i juni.

Anna
Högberg

* 19 september 1919 
har lugnt; och stilla 

insomnat 
efter ett fint och 
innehållsrikt, liv. 

Gräsmark 13 maj 2014 
CATARINA o MARIA 

med familjer 
Släktingar o vänner

Programmet där tio ame
rikaner kommer till Sve
rige för att lära sig mer 
om det land som deras 
förfäder en gång utvand- '
rade från, och där sedan 
vinnaren av tävlingen far 
träffa en del av sina svens
ka släktingar, kom till 
Molkom en solig dag i juni 
för att spela in ett avsnitt 
med
Med på inspelningen var 
också Leif och Britt-Marie ^ 
Axelsson som fick umgås 
lite extra med tre av de då |T 
sju återstående tävlande 
amerikanarna.

När en männ iska dör 
flyttar hon in i 

träden och gräset. 
Därför susar det alltid 
av liv när vinden går 
genom träden och får 

gräset att viska.

Tänk att alla, 
och då menar jag alla, 
äu träffar har något 

intressant att säga dig.
Att bemöta folk så.

På så sätt, visarman 
sig själv och omvärlden 

respekt. På så vis gör 
man gott för sig själv 

och andra.
Erik Ljungberg

dansbanasfokus.

Från vänster. Bengt Olsson, Shane Booth, Ulla Olsson, Birgitta 
Mellgren, Britt-Marie Axelsson, John Stenson, Leif Axelsson, Kjell

FOTO: PRIVATMellgren, Lori Ferguson.- vi var tre par som hjälp
tes åt och tog hand om 
tre stycken. Vi hade dukat svensk logdans, 
upp ett långbord på gräs
plan vid Upperudslogen att dansa. De var lärakti- 
och vi bjöd på potatis, sill ga och det gick så bra så. 
och nubbe. Sen grillade De har ju inte den typen 
vi korv och försökte lära av dans i Amerika. De var

Begravnii igsgudstjänst en 
äger rum i Gräsmarks 
kyrka onsdagen den 28 

maj kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnessti ocrog> — 

på Prästgam. Svaroi 3- £. g g g & \
deltagande önskas t1 §* 2. 3 w t* 2 x

Sunne Begravnings 3. 2: Z, §i £ | %
tel 0665-148 70: » g g<g. ** “

den 20 nuj. TänJ ^ g> g g <
på Läkare utan ( ^ u ^

Ert varmt hu J 3 £ g £ 
itersonalen påv'^* 7* £^3-“

foraltNi®^- p | §; 5- g-

Det blev en mycket 
bra kväll, tycker både 
Britt-Marie och Leif, och 
även amerikanarna, vad 
det verkar.

- De tyckte att det var 
den bästa kvällen av alla, 
berättar Leif.

Men för många snaps 
fick det inte bli, eftersom 
programdeltagarna dagen 
efter åkte till Karlstad för 
att tävla.

Avsnittet som spelades 
in i Molkom sänds på SVT 
på söndag.

- Ja, vi fick lära dem

3&&oä
O J>

dem att dansa, berättar lite nyfikna på varför vi
samlade 
så många 
husvag
nar och 
gick och 
dansade 
på det

logen, och ett tjugotal här sättet. Då fick man 
husvagnar hade anlänt, försöka förklara för dem 

== Leif och Britt-Marie fick att vi gör så här ibland, sä- 
lära ut sina kunskaper om ger Leif Axelsson.

° sr äLeif Axels-03
m

"Vi fick lära dem att 
dansa. De var läraktiga 
och det gick så bra så"

° 3 oi“ S
.23 zZ

Ci son.
Den 

kvällen 
var det

£

dans på 
Upperuds-

.Sunne
luuul om Mamr**

kärleksfullt oc------
värdigt sätt.

USA HARKMAN
li$a.harkman@vfse | 054-17 55 00W / °nJ. 
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DÖDSFALL

lOoUrSVEN-OLOF GUSTAVSSON 
KARLSTAD
Sven-Olof Gustavsson 
har avlidit i en ålder av 
74 år. Närmast sörjande 
är maka.

RUNE HENRIKSSON 
SKATTKÄRR
I en ålder av 90 år har 
Rune Henriksson avlidit. 
Han sörjes närmast av 
döttrar med familjer.

r

Min älskade Maka 
Vår älskade Mamma, 

Svärmor, Mormor, 
Farmor och Syster

Gunnel
Jonsson

* 20/12 1945
har i dag stilla insomnat. 

Spånga den 9/11 2014
JOHN-ERIK 

Katarina och Jan-Olof 
Peter och Linda 

Anette och Magnus 
Barnbarn

Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

Lord i / £ c hf-
VP

\f f /o'rf f akf

h/<rc J~

Zå i q

teVår käre

Olle
Ekström Vår älskade Far, 

Morfar, Gammelmorfar 
och Svärfar

Rune
Henriksson

* 18 juni 1924 
har idag stilla insomnat. 

Skattkärr 
26 september 2014

Anita och Per-Olof 
Mikael

Veronica och Daniel 
Molly, Lucas 

Christina och Bosse 
Linda, Tommy 

övrig släkt och vänner

* 28 juli 1925 
har idag lämnat oss. 

Spånga
29 september 2014

ELSA
Bengt, Göran, Ulla 

med familjer

Tack, Maka och Mor, 
för allt Du varit 

Tack för den glädje 
i hemmet Du var 

Tack för de lyckliga 
åren som varit 

Tack för de minnen, 
Du lämnat kvarAtt frö kan gro 

och spira 
Bli en blomma 

så vackei• och skir 
Men när tiden är ute, 
den vissnar så sakta, 

för att till slut 
med jorden bli ett.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka torsdag 4/12 
kl. 14.00. Valfri klädsel. 
Akten avslutas i kyrkan.

Stöd gärna Cancer
fonden tel. 054-18 04 65.Begravningen har ägt nmi 

i kretsen av de närmaste. När Mor gick bort, 
så ensam blev Din strid 

Nu käre Far, 
har även Du fått frid 

Sov, kära två, 
som delat livets öden 
I gravens ro förenade 

i döden

vf M/n-W

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 17/10 kl. 10.00. Efter 

akten inbjudes till 
minnesstund i 

Församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Fonus tel. 

054-15 67 30 senast 13/10. 
Stöd gärna 

Alzheimerfonden teL 
054-18 04 65.

, Gösta Berglund 
Östra Fågelvik
Gösta Berglund, Östra Få
gelvik, har avlidit i en ålder 
av 89 år. Hans närstående 
är barnen med familjer 
samt syskon med familjer.

Sigrid Norrby 
Gunnarskog
Sigrid Norrby, Gunnarskog, 
har avlidit i en ålder av 91 
år. Hon sörjes närmast av 
barn med familjer samt 
övrig släkt och vänner.

12.55 Land- och sjöväder. 
13.00 Sommar i Pl. Journa
list. tv-kritiker, krönikör. - Jag 
skall berätta sanningen om 

i 70-talet Trött på a!:i sladder 
och alla lögner och ailt hittepå 

; från generationer som inte ens 
, var födda då. Det blir hårt och 

tufft, precis som 70-taiet. Med 
Johan Cfoneman.

Vf"Man tjänar pä att förbereda sig genom att verkligen gå 
Igenom programpunkterna och lägga upp en planering 
för seminarierna som man vill gå på", säger Hegyj^Ber- 
genheim, kommunikatlonschef för Region Värmland 
finns på plats under Almedalsveckan.

som
FOTO: ARKIV

hl tve*. - Uut-L^
Vf tordef l9/\ Zd/9
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ALVAR SÖDER
skattkärr
Alvar Söder har avlidit 
i en ålder , 
sörjes närmast 
och sonson.

av 81 år. Han
av son

Vår älskadeVAILET RAHM MODIN 
SKATTKÄRR
Vailet Rahm Modin avled 
hastigt efter en kort tids 
sjukdom i en ålder av 65 
år. Den 4 januari somna
de hon stilla in med sin 
familj vid sin sida. När
mast sörjande är make, 
dotter och svärson.

Lars
Glad

* 30/7 1926 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i djup sorg och saknad. 
Skattkärr den 30/1 2015 

MIRJAM
Lars-Erik och Elke 

Peter och Sandra 
Love, Charlie 

Göran och Lena 
Jennie och Viktor 
Daniel och Hanne 

Birgitta 
Anna och Gerard 

Josefine

Vår älskade

Alvar
Söder
* 18/9 1933

har i dag stilla insomnat. 
Skattkärr den 20/1 2015

V/r (?/l 2.0IL

IIÅKAN
Fredrik

Syskon med familjer 
Svåger med familj 

Ulla
Övrig släkt och vänner

Käre Make, Far, 
Morfar och Farfar 
En saknad så ster, 

vi fa ttar ej än 
Att Du ej längre finns 

i familjens skara 
Din livskraft gick så 

hastigt till ända 
Ej längre till oss 

Du kan återvända 
I vårt minne vi 

kommer att Dig bevara

^)
ii VF lo Du lever kvar 

i. fågelsången 
i stjärnenatten 

och i. soluppgången 
i rosens doft, 
i vindens sus 

i vågors glitter 
i Skattkäirsvikens brus

!

I

Vår älskade Mamma, 
Svärmor, Mormor, 

Farmor, Gammelmormor 
och Gammeifarmor

:

'Xi| Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Pingstkyrkan, 

Skattkärr fredag 13/2 
kl. 15.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Vårt Hus. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-101001 
senast onsdag 11/2. 
Stöd gärna Läkar- 

missionen 054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger mm i kretsen 

av de närmaste. 
Tänk gärna, på Cancer
fonden tel. 054-180465.

oMargit
Sterner

* 8/7 1923 O <SLARS GLAD 
SKATTKÄRR
Lars Glad har avlidit i en 
ålder av 88 år. Närståen
de är maka samt barn och 
barnbarn med familjer.

har i dag lämnat oss, 
syskon, syskonbarn, 

övrig släkt och vänner. 
Karlstad den 23/9 2014

Kenneth och Lillemor 
Sol-Britt och Erik 

Pia och Stefan 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn

>

* \ £ ^

STEN ALVAR OLSSON 
SKATTKÄRR
Sten Alvar Olsson har ef
ter en längre tids sjukdom 
avlidit i en ålder av 83 år. 
Han sörjes närmast av 
maka, söner, sonhustrur, 
barnbarn, barnbarnsbarn 
samt syster.

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. 
Såi kommer Du för alltid, 

att vara här ändå.

BO LINDQVIST 
MOLKOM
Bo Lindqvist har avlidit 
i en ålder av 72 år. Han 
sörjes närmast av sambo 
samt barn med familjer.

I Vr /#-/$■ANN-MARIE GUSTAFSSON 
KARLSTAD
Ann-Marie Gustafsson har 
avlidit i en ålder av 92 år. 
Närstående är döttrarna 
Birgitta och Gun med fa
miljer samt barnbarn med 
familjer.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
10/10 kl. 14.00. Efter akt
en inbjudes till minnes

stund i Församlings
hemmet. Svar om del

tagande till Begravnings
byrån R. Andersson 

054-101001 senast 8/10.
Stöd gärna Hjärt- 

Lungfonden 054-180465.

'1

VFKENNETH GUSTAFSSON 
SKATTKÄRR J j
Kenneth Gustafsson har avlidit i C 
en ålder av 54 år. Hans närmaste ^ j ([gc
är makan Anneli, 
barn. mamma och syskon med 
familjer.

zaLi
.
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i/f pred ÅRSMÖTEN
1

■*?• Styrelsen för Östra Fågel
viks Hembygdsförening 
har följande utseende 2015: 
Ordförande Bengt Lager
berg, vice ordförande Hans 
Söderström, kassör Birgitta 
Andersson, sekreterare 
Lena Fries, vice sekreterare 
Ing-Marie Haraldsson, övri
ga ledamöter Aage Carlsson 
och Bo Karlsson.

Vb ^ ^of$
DÖDSFALL

SVEN-OLOV PERSSON 
KARLSTAD
Sven-Olov Persson har 
avlidit i en ålder av 82 år. 
Hans närmaste är makan 
Gerd och barn med famil
jer samt broder.

BENKT ERIKSSON 
KARLSTAD
Benkt Eriksson har stilla 
insomnat i en ålder av 
92 år. Hans närmaste är 
döttrar med familjer. V

Mf «/31H? GERD ÖSTERLUND 
SKATTKÄRR
Gerd Österlund har av
lidit i en ålder av 85 år. 
Hennes närmaste är 
make samt barn med fa
miljer.

20[1-TJT GUDRUN KARLSSON 
SKÅRE
I en ålder av 85 år har 
Gudrun Karlsson, Skåre, 
tidigare boende i Skatt
kärr avlidit. Hon sörjes 
närmast av sonen Kjell 
och dottern Eva med 
familjer.

fr
Ms

c=
7)

^ INGRID GUNNARSON 
Qj KARLSTAD
'X 1 en ålder av 69 år har

Vår älskade 
Pappa, Morfar 

och Farfar

Hugo
Nilsson

*19/4 1928 
Östmark 

+ 7/4 2015 
Karlstad

har lämnat oss, syskon, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad 
men med många ljusa 
och härliga minnen.

Karina
Mathilda och Johan 

Emma
Annika och Hans 

Malin, Frida 
Anders 

Rasmus, Maja 
Sara och Martin

T

S!\ Ingrid Gunnarson, Östra 
Fågelvik, avlidit. Närstå- 

*j ende är sönerna Ulf och 
Jan med familjer samt 

VA. syskon.

i
Stcv

>
.-V

Vår älskade Mamma, 
Svärmor, Mormor, 

Faimor, Gammelmormor 
och Gammelfarmor

Anne-Marie
Andersson

* 16 april 1928
har idag lämnat oss, 

broder, svägerska, övrig 
släkt och vänner i stor 

sorg och saknad. 
Skattkärr 31 mars 2015 
Lisbeth och Per-Ame 

Ulf och Ulrika 
Anders och Fina 
Peter och Annsofi 

Dan och Eva-Lena 
Johan och Åsa 

Marcus 
Lotta och Lars 
Barnbarnsbarn

HX !

V p ^ brcÅ / 
Zöif

Vi

?
! I! •Ä.

Tack för Din allt id 
så hjälpsamma hand 

Så snar till hjälp, 
sä ofta den hann 

Tack för de tjänande 
stegen Du gick 

Tack för all ömhet 
vi såg i Din blick 
Du hade ett hjärta 
sä innerligt gott 
Vi vill tacka Dig 

för allt vad vi fått

oVår kära Mor

Ingrid
Gunnarson

* 4 juli 1945 
har idag lämnat oss, 
släkt och vänner i 

djupaste sorg 
och saknad. 

Karlstad 5 mars 2015
Ulf med familj 
Jan med familj 

Syskon

i!-O

i:
1
i!Stilla, så stilla Du 

käre nu slum ra r 
Borta från sjukdom 

och strid
Stor är vår saknad men 

dock vi Dig unnar 
Vila i frid.

»o

i* Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Tingvallakyr- 
kan fredag 24/4 kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande till Begrav

ningsbyrån R. Andersson 
054-10 10 01 senast 22/4. 
Stöd gärna Hjärt-Lung- 
fonden 054-18 0-1 65.

^3

BegravningsgudstjiLnslen 
äger rum i

Östra Fågelviks kyrka 
torsdagen den 16/4 
kl. 14.00. Samlingen 

upplöses efter aktens 
slut. Stöd gärna 

Cancerfonden tel. 
054-18 0165.

Tack för vad du gav

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 10 april kl. 14.00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till 
Fonus tel. 05-1-15 67 30 
eller karlstad@fonus.se 

senast den 31 mars.

-i

u.
> •I
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MARGARETA LUNDEV1 
SKATT KÄRRLENNART MATHIESEN 

KARLSTAD
Lennart Mathiesen har avlidit i 
en ålder av 81 år. Hans närmaste 
är maka samt barn med famil-

; Margareta Lundevi har 
avlidit i en ålder av 94 år. 

. Hennes närmaste är barn 
? och barnbarn.

jer. ]/p MplölZ wr
KARL-ERIK GUSTAVSSON 
VÄSE
Karl-Erik Gustavsson har 
hastigt avlidit i en ålder 
av 81 år. Närstående är 
dottern Yvonne med fa
milj.’

:

\/p förut, M/p i!
KARL-HELGE WARROL 
KARLSTAD
Karl-Helge Warrol har 
avlidit i en ålder av 81 år. 
Hans närmaste är makan 
Barbro, sonen Magnus och 
dottern Pia samt barnbar
nen Mateusz, Mikael, Cla- 
ra och Villiam.

l/f Si^ \ OLOF LOKANDER 
FORSHAGA
Olof Lokander har avlidit 
i en ålder av 83 år. Hans 
närmaste är maka samt 
barn med familjer.

ZOi ^9
Q

!
!!

!

VIVIANNE SKOGHOLM 
EKSHÄRAD
I en ålder av 68 år avled på 
söndagen Vivianne Skog- 
holm. Närstående är son 
med familj och broder 
med familj.

i

;

Vår käre

Karl-Erik
Gustavsson

* 13/5 1933
har idag hastigt lämnat 

oss, syskon med 
familjer, övrig släkt och 
värmer i djup sorg och 

saknad.
Väse den 29/4 2015

Yvonne och Kenneth 
Fredrik

Linda och Calle

AVår

°hsd’ '?/ ,«/C
NAMNET /P

Olof
Lokander *

* 5 juli 1931 
114juni 2015

Älskad - Saknad
RIGMOR 

Dan och Teaw 
Git och Johan 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

övrig släkt och vänner

T

ULF BERGSTRÖM 
STOCKHOLM
i jif Bergström har hastigt 
avlidit i en ålder av 47 år 

född i Karlstad 
i Östra Få- 

närmaste är 
med

•5!Ulf var 
och uppvuxen 
gelvik. Hans 
mamma samt syster 
familj.

! Avskedets stund har 
kommit

borta från sjukdom, 
oro och strid 

det hem som Du älskat 
där blommorna har 

spirat
det lämnar Du nu 

för en skönare väyid 
Den tomhet vi känner, 

kan ord ej beskriva 
Hav tack för det goda 

j Du sått på Din färd

Har du nön skog 
i din himmel, du Gud 
Te gå i en finen kväll 

En töcken därgammel 
skog, du vet 

mä smörsöpp å 
kantarell

Gunnar Ehne
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SONJA HEDELIN 
KARLSTAD
Sonja Hedelin har i en 
ålder av 71 år hastigt av
lidit. Hennes närmaste är 
barnen Peter och Christi
na med familjer.

s
-3Begravningsgudstjänsten 

äger mm i Östra Fågel
viks kyrka torsdag 2/7 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-10 10 01 
senast tisdag 30/6. Stöd 
gärna Hjärt-Lungfonden 

054-18 04 65.

\ilSfl
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Begravningsgudstjänsten I
äger rum i Väse kyrka 

fredagen den 29/5 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
på Hembygdsgården. 
Svar om deltagande 

önskas till
Widcns Begravningsbyrå

tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 27/5.

*:i
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SOLVEIG GUSTAFSSON 
KARLSTAD
Solveig Gustafsson, Böj, 
har avlidit i en ålder av 88 
år. Närstående är barnen 
med familjer.
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TORSTEN SVENSSON 
VÄSE
Torsten Svensson, vi- 
berg, Vase, har efter en 

avlidit i

Vår älskade

Birgit
Olsson

f. I-Ijalmarsson 
* 6/5 1944

har i dag stilla insomnat. 
Ö:a Fågelvik 22/6 2015 

GÖTE
Marica och Conny 

Andreas, Emilia 
Gisela och Tobias 

Ida, David 
Sven-Erik och Eivor 

med famih
Övrig släkt och vänner

Birgit
Olsson tids sjukdom 

en ålder av 90 år. Hans 
närmaste är maka samt 
barn med familjer.

Birgit i ljust minne!
Tack för alla fina 

minnen från havet, 
vinden och solen 
av oss bevarade.
Resekamraterna

Till minne
Du är välkommen att 
skicka in minnesord efter

\ avlidna. // /
yf 7or**' 7rzcnr

■oa
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Kära lilla Mamma, 
nu är Din strävan slut 
All smärta den är borta 

och Du får vila ut 
För allt vi vill Dig tacka 
för kärlek rik och stor 

För omsorg och all möda 
Tack kära lilla Mor t vr / •Begravningsgudstjänsten 

äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka torsdagen den 16/7 
kl. 14.00. Valfri klädsel, 
gärna ljus. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-513400 
senast 14/7. Stöd gärna 
Radiumhemmets forsk
ningsfonder för gyne- 
kologisk cancer 020- 

255355 eller pg. 900690-9 
enligt Birgits önskan.

Vår käre

Torsten
Svensson

* 25/10 1924 
har i dag lämnat oss. 
Viberg den 11/7 2015 

KERSTIN
Per och Britt-Marie 

Jan och Monica 
Björn och Ann-Britt 

Maria och Janne 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
övrig släkt och vänner

Vår kära

Brita
Stegeland

* 11/3 1921 
t 20/7 2015

Harriet o Lars 
Gunlög o Karl-Johan 

Dag o Lena 
med familjer

£/'7r | Du breder kring min 
väg ditt ljus 

från evighetens värld 
och öppnar mig 
ditt fadershus 

vid målet av min färd.

Vårt liv, vår tid, 
en dag i sänder 
Så tyst och stilla 

glider bort 
Om litet eller mycket 

händer
är tiden alltid kort 

Det nyttjar ej 
att se sig om 

Den tid som var, 
som är, som kom 
Var blott ett lån 
från evigheten.

Nils Ferlin

Mp JJDI? 

LoVä ■ TFfyuZ
Begravningsgudstjänsten 

äger rum i 
Equmeniakyrkan, 

Skattkärr 
(Missionskyrkan) 

torsdagen den 27/8 
kl. 13.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
n?åndo£f n den 24/8.

Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser pg. 

900603-2

,DÖDSFALL
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nyeds kyrka 

fredag 31/7 kl. 11.00. 
Valfri klädsel. Efter 
akten inbjudes till 

minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar 
deltagande till Begrav

ningsbyrån R. Andersson 
054-10 10 01 senast 28/7.

BIRGIT OLSSON 
Ö:A FÅGELVIK
Birgit Olsson, Ö:a Fågelvik 
har efter en längre tids 
sjukdom avlidit i en ålder 
av 71 år. Närmast sörjande 
är Göte samt döttrar med 
familjer.
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TILL MINNE f

de 90 år uppvaktades 
han med en specialsydd 
Mallbackentröja. Denna 
tog han på sig omedel
bart och bar den under 
hela kalaset. Det var den i 
särklass mest uppskatta
de presenten.

Torsten Svensson var 
en varm och omsorgsfull 
människa som hade för
mågan att se det positiva 
i tillvaron. Han var en 
medmänniska som verk
ligen brydde sig. Han var 
också generös och hade 
inte svårt att dela med

nen Per och nu drivs den 
av barnbarnet Jan.

Torsten tyckte om 
människor och han ville 
gärna vara med och för
bättra människors lev
nadsvillkor. Detta gjorde 
att hans samhällsintres
se vaknade i unga år och 
han var tidigt aktiv i olika 
kommunala samman
slutningar liksom i jord
brukets föreningsrörelse. 
Politiskt tillhörde han 
Centerpartiet.

Torsten var en förtro
endeman av stora mått. 
Han fick människors 
förtroende och han gav 
förtroende. Han var inte 
rädd att ta på sig ledar- 
tröjan i olika situationer. 
Han blev därför kom
munstyrelsens ordföran
de och kommunalråd i 
Karlstad under lång tid. 
Han ingick även kom
munfullmäktiges presi
dium under många år. 
Genom sin kunnighet, 
sin lyhördhet väckte han 
stor respekt ifrån alla.

Folkbildningen låg Tor
sten varm om hjärtat. I 
sin ungdom lärde han 
sig inte minst samman
trädesteknik genom folk
bildningen. Det gjorde 
honom till en mycket god 
och efterfrågad mötes
ordförande. Många är de 
stämmor och möten som 
Torsten suttit ordföran
de och där han med både 
pondus och humor skötte 
klubban på bästa sätt.

TORSTEN
SVENSSON

F.d. kommunalrådet Tor
sten Svensson har gått ur 
tiden och Karlstad kom
mun och hela Värmland 
har blivit en profil fatti
gare. Han sörjes närmast 
av makan Kerstin och 
barn med familjer.

Alla vi som hade för
månen av att vara vän 
med Torsten Svensson 
vet att han hade många 
intresseområden med 
många strängar på sin 
lyra. Han levde ett rikt 
liv, där jorden, skogen, 
kommunen, förenings- 
rörelsen och andra sam
hällsfrågor var områden 
han ägnade han mycket 
tid. Självfallet stod famil
jen främst av allt.

Karlstads kommun var den
kommunala instans där 
Torsten har varit med un
der många år. Genom sitt 
gedigna samhällsintres
se var han också en stor 
samhällsbyggare. Han 
var en av de som var med 
och byggde upp det mo
derna Karlstad. Från att 
ha varit en stad med flera 
småkommuner runtom
kring byggdes nuvarande 
Karlstad kommun upp 
till att bli den fina och 
trivsamma kommun den 
är. Torsten slog vakt om 
landsbygden och dess in
tressen, men han värna
de också de centrala de
larna av kommunen, då 
han myntade att stad och 
land ska gå hand i hand.

sig.

för mig personligen har 
Torsten betytt mycket 
som nära vän och inte 
minst när jag började 
som kommunalråd och 
riksdagsman. Han delade 
generöst med sig av sin 
stora erfarenhet. Denna 
generositet visade han 
mot alla. När nu Torsten 
har lämnat oss är tom
heten och saknaden stor. 
Men ett ljust minne av 
vännen Torsten Svensson 
för allt vad han gjort och 
allt vad han betytt kom
mer att leva kvar.

ij
j!

torsten var sprungen ur 
jordbrukarsamhället 
och intresset för jord och 
skog bestod under hela 
hans livstid. Han var själv 
aktiv lantbrukare under 
många år. Sedermera 
överlät han gården på so-

ett särintresse hade dock 
Torsten. Han var nämli
gen en stor anhängare till 
Mallbackens IF.

Han följde damla
gets olika prestationer i 
alla lägen. När han fyll-

KJELL ERICSSON
F.d. riksdagsman 

och kommunalråd

I

Röst från Ö. Fågelvik
Eftersom det skrivs i högan Hur skulle det vara om t. ex. 

sky om skattkärrsbornas önskan EN buss EN dag i veckan 
billiga och flera bussturer Mil ginge runt våra kvarter. Visser- 

stadens centrum, men bara tiges ligen är vägen krokig och bac- 
andra stadsdelars totala brist kig, men bussarna tar sej ju 

på kommunikationer, så måste fram runt husknutarna i de and
här talas om att det är många ra stadsdelarna, så det går 
som i likhet med mej har gått bra. Vägen duger ju så bra för 
och tittat efter stadsbussarnas centrumbornas åkande till skog 
runtur här varje kvart i mer än och sjö under hela sommaren, 
två år nu. Förgäves. Eftersom vi Och vi brukar Inte ta med oss 
är vana att tiga och snällt betala våra skrotpåsar och slänga 
våra skatter vill vi nu tala om gathörnen heller, det är ju inte 
att även vi behöver till doktor, så lätt att göra det anonymt för- 1 
tandläkare och kanske köpa skor stås så ljust som det är där dyg
nån gång också.Tandvården har net runt. Här finns minsann inte 
varit största problemet, våra en enda liten kommunal gatlykta 
barn får ju tandvård, konstigt i något hörn. Fast vi gärna får 
nog, till och med så att de flesta vara med och betala andras (lju- 
är skräckslagna för tandläkare sa) överflöd. Finns det någon 
resten av livet, och vi föräldrar som tycker att det är för mycket 
får ta emot ovett för att vi har begärt? Med en buss en dag i 
så svårt att passa tiderna, som veckan? Många skulle vara gla- 
bestäms hos tanddoktorn. Det da Ät cn sådan ynnest, 
sägs att vi har bilar, men de som Den enda vi fått del av sen vi 
finns är transportmedel för kar- blev karlstadsbor är vår kära . 
lama till deras arbetsplatser, och bokbuss som faktiskt hittar runt . 
efter kl. 17 lär inte många insti- hos o®3 ”hvar fjortonde dag" och t 
tutioner ha öppet. Allt kan ju den ynnesten tackar vi för och • 
inte uträttas på Epa eller Do- hoppas på någon
mus Före detta östra Fågelvlksbo

om

om

nog
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Runar Andersson, ett väl
bekant namn för bandy- och 
fotboll-Värmland, har öppnat 
eget i Karlstad. Efter drygt 20 
års verksamhet inom service- 
branchen för hushalls- och 
tvättmaskiner byter han nu 
från verkmästare till egen fö
retagare. Men det bitr nog tid 
över ändå för spel i egna ban
dyföreningens 
47-årige Runar har mycket att 
ge än sager de som förstår sig 
på leken med numera 
plastnystanet.
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Schyffert: "Nu loggar jag ut"
3KLASSIKERNKomikern Henrik Schyffert har 

tröttnat på sin smarta telefon 
och loggar ut, skriver han i ett in
lägg på Instagram. Droppen kom 
när han nyligen ville veta hur 
vädret var - och kollade appen 
på telefonen istället för att kika 
upp mot himlen.

"Då insåg jag att jag är HELT 
BEROENDE. Så nu räcker det. Jag 
downsizar", skriver Schyffert och 
poserar med sin nygamla telefon av 
klassisk, utvikningsbar modell.

"Den kan ringa och den kan skicka sms och INGET AN
NAT", skriver Schyffert, som också berättar att han nu är 
två dagar in i avvänjningsprocessen, och hälsar att det är 
"skitsvårt". (TT)

ivjRomantisk trilogi 
om ett pars möten
^VIAPLAY l
natt" kom 1995 och 
handlar om Jesse (Ethan 
Hawke) och Céline (Julie 
Delpy) som möts på ett 
tåg. I uppföljaren "Bara en 
dag" (2004) möts de igen 
i Paris nio år senare och 
i den tredje filmen "Before 
midnight" (2013) efter 
ytterligare nio år.

FILM. 
Bara en n>

FOTO.TT
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URBAN STAVENOW 
EDSVALLA
Urban Stavenow har has
tigt avlidit i en ålder av 35 
år. Närstående är maka, 
föräldrar samt syster med 
familj.

KNUT OSCARSSON 
KARLSTAD
Knut Oscarsson har av
lidit i en ålder av 95 år. 
Hans närmaste är barn 
med familjer samt syskon 
med familjer. ' ^

Min älskade Sambo 
Vår kära Mamma, 
Svärmor, Mormor, 
Syster, Svägerska 

och Moster

Siw
Kihlman

* 25/6 1950 
har i dag lämnat oss 

i oändlig sorg och saknad. 
Skattkärr den 10/8 2015

JAN-ÅKE 
Ingela och Per 

Gabriel 
Peter

Gun och Kenth 
Stefan

Jakob, Emma 
Anders

Övrig släkt och vänner

i:

Min älskade Maka 
och Livskamrat 

Vår kära Mamma, 
Svärmor, Farmor 

och Gammelfarmor

i

— D

JANET STÄHLBERG 
SKATTKÄRR
Janet Ståhlberg har avlidit 
i en ålder av 84 år. Närstå
ende är maken Ove, barn, 
barnbarn och barnbarns
barn

vf
^/o Janet

Ståhlberg
KERSTIN ARRESTAD 
KARLSTAD
Kerstin Arrestad har stilla 
insomnat i en ålder av 80 
år. Närmast sörjande är 
make samt döttrar med 
familjer.

* 11 mars 1931
har idag lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Skattkärr 

7 oktober 2015
OVE

Lennart och Annette 
Therese och Andreas 

Sophie och Kim 
Charlotte 

Michael och Kicki 
Antonio

övrig släkt och vänner

\/S ^//c 20 )f
I!w 1 ~/P utC

SIW KIHLMAN 
SKATTKÄRR
Siw Kihlman har avlidit i 
en ålder av 65 år. Hennes 
närmaste är sambo, barn 
med familj samt syster 
med familj.

INGEBORG ERDMAN 
SKATT KÄRR
Ingeborg Erdman har 
avlidit i en ålder av 85 
år. Hennes närmaste är 
make och barn familjer 
samt broder med fa- 

j milj.
Du var så god,
Du var så glad 

Du lämnar bara 
vackra minnen 

Så svår är ändå 
denna dag

Så sorgsna våra sinnen 
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt 
Tack för vära lyckliga 

år tillsammans

!
En gång skall Du 

vara en av dem som 
levat för länge sedan. 

Jorden skall 
minnas dig 

så som den minns 
gräset och skogarna. 

Sä som myllan minns 
det multnade lövet, 
och så som bergen 
minns vindarna. 
Din frid skall vam 

oändlig 
såsom ha vet.

Pär Lagerkvist

.i
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Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 4/9 

kl. 11.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund på Alsters 
Herrgård. Svar om delta
gande till Begravnings

byrån R. Anderssson tel. 
054-10 10 01 senast 2/9.

Cl cas

Begravningen äger rum i 
Korsets kapell,
Ruds kyrkogård 

fredagen den 23/10 
i kretsen av de närmaste. 

Stöd gärna 
Hjärt -Lungfonden 
tel. 054-18 04 65.

\JP HJy 'jj £
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BERTIL WEINANDER 
KARLSTAD
Bertil Weinander har ef
ter en tids sjukdom avlidit 

i i en ålder av 81 år. Hans 
närmaste är maka samt 
barn med familjer.
^ /5/f -/£

Som norrman har jag alltid varit försiktig med 
att ge svenskarna råd och som norsk general
sekreterare i Nato är jag dubbelt försiktig.
Jens Stoltenberg, generalsekreterare i Nato, ligger lågt

Vår käre

Ingemar
Carlenor

* 20/10 1927
T i $c&(j / f j\cu iic

'\jJJji (jv^sfa. » j £L
Körde in bil i Coop-butik
skattkärr Coop Skattkärr har utsatts för inbrott - igen. Under natten 
mot måndagen, strax efter tre, kördes en bil in i butiksentrén.

- Vi vet inte vad som är stulet men förmodligen handlar det om 
cigaretter, säger Bjarne Andersson, vakthavande befäl vid Polisen i 
Värmland.

Någon misstänkt hade man inte vid sextiden och bilen var flyttad 
när polisen kom till platsen.

har idag länmat oss, 
övrig släkt och vänner 

i sorg och saknad.
En trygg själ i tanke och 
l\järta, hans kärleksfulla 
omsorg ville väl, i glädje 

som i smärta och nu i 
ljust och tacksamt 

minne bevarad. 
Kappstad den 26/9 2015

I

ULLA ANDERSSON 
FORSHAGA
Ulla Andersson har i en 
ålder av 81 år avlidit. När
stående är barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn.

:

VF Tis<&$ Mc/tc. 20 ifElisabeth och Pelle
DödaBIRGIT

Syskonbarn
*med familjer

4-aw?Att dö är seger
Inte nederlag

Det lyser över bergen
Natt har blivit dag

Vår älskade

Svante
Helgesson

* 16/9 1938 
har lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Kristinehamn 
den 1/4 2016 

Bertil med familj 
Britta med familj 

Kristina
övrig släkt och vänner

Bo Setterlind \jf LÖrtf- hA/qBegravningsgudstjänsten
' ~9 -

äger rum i Missions- imkyrkan, Skattkärr ^ W. Tz/ 
2-0 (r 7

rVlördagen den 7/11 IDkl. 13.00. Efter akten
, 60 ÅRinbjudes till

minnesstund. Svar om
deltagande önskas till INGE

ADOLFSSON
Inge
Adolfsson,
Kappstad 
561, Karl
stad, fyller 
60 år i dag.
Han är född och uppvuxen 
i Väse, gick i högstadiet på 
Herrhagsskolan och läste vi
dare på Nobelgymnasiet till 
svetsare. I dag arbetar han 
på Byggstål i Karlstad sedan 
många år.
Inges intresse för sport bör
jade i tidiga tonåren då han 
spelade bandy i Mosserud 
GF, fotboll och ishockey i 
IFK Väse och Skattkärr. Han 
slutade att spela i en ålder 
av 35+ och blev istället 
aktiv som ungdomsledare.
I dag är han ett hängivet 
Liverpool-fan och en allätare 
när det gäller sport i övrigt. 
Är det inte sport på tv:n så 
åker han gärna och ser en 
fotbollsmatch någonstans i 
Värmland.
Närheten till barn och 

i barnbarn betyder mycket för 
honom. Han är en fantastisk 
make, pappa och morfar/ 
farfar som alltid finns där 
när man behöver honom.
Vi önskar honom en härlig 
födelsedag som firas med 

I familj, släkt och vänner i 
hemmet.

Widéns Begravningsbyrå
tel. 054-102800 senast I

onsdagen den 4/11. Stöd
gärna Hjärt-Lungfonden Vår kära i

tel. 054-180465. Anna Lisa 
Ogenhalli Det är något 

bortom bergen 
bortom blommorna 

och sången.
Det är något 

bakom stjärnor, 
bakom heta hjärtat mitt. 

Hören - något går 
och viskar, 

går och lockar mig 
och beder:

Kom till oss, 
ty denna jorden 

den är icke riket ditt!
Dan Andersson

>. ,v Fv. ■V £ iofd.fr&M*
* 25/3 1933

har i dag stilla insomnat. 
SkattkärT den 14/4 2016

ANN och LEIF 
Marie, Matts med familjer 

BRITT och TOMAS 
Kajsa, Johan 

ERIK och INGRID 
Frida, Eva 

Vi van och Johnny 
Alfhild

övrig släkt och vänner

i

DÖDSFALL
INGEMAR CARLENOR
SKATT KÄRR
Ingemar Carlenor har
i en ålder av nära 88 år
avlidit. Hans närstående
är dottern Elisabeth och
Per samt särbon Birgit Begravningsgudstjänsten 

äger rum i ljusets kapell 
torsdagen den 28/4 

kl. 12.30. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

på ölme Prästgårds 
Gästgiveri. Svar om 

deltagande önskas till 
Bolins Begravningsbyrå 
senast måndagen den 
25/4 tel: 0550-10073.

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-882400. 

Förmedlas även av 
begravningsbyrån.

Det är något 
bortom bergen 

bortom blommorna 
och sången.

Del är något 
bakom stjärnor, 

bakom heta 
hjärtat mitt 

Dan Andersson

med familj.
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Begravningsgudstjajisten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
13/5 ld. 14.00. Akten av

slutas i kyrkan.
Ett stort tack till 

personalen pä avd. 
Sjöanden for mycket 

god omvårdnad.
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ÄKE LARSSON 
SKATTKÄRR
Ake Larsson har avlidit i 
en ålder av 85 år. Närstå
ende är makan Gunborg 
samt döttrar med familjer.

KERSTIN RUDOLFSSON 
KARLSTAD
Kerstin Rudolfsson, Mos- 
serud, har avlidit i en ål
der av 86 år. Närstående 
är döttrar, svärson, barn
barn och barnbarnsbarn.

HOLGER PERSSON 
| KAPPSTAD

^ , Holger Persson, Kappstad,
■ Östra Fågelvik, har avlidit 

i en ålder av 85 år. Hans 
Ox i närmaste är maka samt 
■** i barn med familjer.
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!i+ Vår älskade 
Mamma, Mormor, 
Gammelmormor 

och Svärmor

Kerstin
Rudolfsson

* 26/10 1929 
har lämnat oss 

i oändlig saknad. 
Mosserud den 24/3 2016

BIRGIT
IRENE och HANS 

Sandra och Dennis 
Vincent, Louie 
Björn-Erik 

Övrig släkt och vänner

4
1

Vår käre

Holger
Persson

* 6/3 1931 
har lämnat oss, 
släkt och vänner 

i stor sorg och saknad. 
Kappstad den 9/4 2016

Vår käre ;Åke
Larsson

*23/11 1930 
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Skattkärr den 19/3 2016
GUNBORG 

Marita och Josef 
Lena och Calle 

Linus och Caroline 
Syster Lillevie med fam. 
Övrig släkt och vänner

i

SIV
Ingemar och Ann-Christine 

Sophia och Markus 
Mathilda och Magnus 

Linus och Anna 
Jonathan 

Anna och Nils 
Klara

| !

'-Q iDet är något 
bortom bergen 

bortom blommorna 
och sången, 
del är något 

bakom stjärnor, 
bakom heta 
hjärtat mitt. 

Hören - något går 
och viskar, 

går och lockar 
mig och beder: 
Kom till oss, 

ty denna jorden 
den är icke riket ditt!

Dan Andersson
Du fattas oss

Hemland, där sol ej 
dalar, hemland för 

tröttad själ. 
Stilla, när Herren 
talar, han gör ju 

allting väl. 
Hemland, hemland, 

saliga, ljuva hemland. 
Eviga vår, dit ej 

döden når.
Saliga, ljuva hemland.

Herren är min herde, 
mig skall intet fattas, 

han låter mig vila 
på gröna ängar, 

hanför mig till vatten 
där jag finnei' ro

Psalt. 23:1-2

!
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Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka torsdag 21/4 

kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet 
Svar om deltagande till 

Begravningsbyrån R. 
Andersson 054-101001 

senast tisdag 19/4. Tänk 
gärna på Equmenia- 
församlingen i Östra 

Fågelvik 054-861291 eller 
i Diakonia 054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger nun i Pingstkyrkan, 

Skattkärr lördagen 
den 9/4 kl. 11.00. Efter 

akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till 

Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 

onsdagen den 6/4. 
Valfri klädsel. Stöd gärna 

Läkare utan Gränser 
pg. 900603-2 eller 
tel. 010-1993300.

i

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 22/4 

kl. 11.00. Efter akten in
bjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-10 10 01 
senast tisdag 20/4. Stöd 
gärna Forskningsfonden 
för Cancersjukvård vid 

CSK 054-18 04 65.

i

Ett varmt tad{_
till alla som hedrade 

minnet av i;.

Åke U,Varmt tack
till alla Er som hedrat 
minnet av vår älskade

/?Larsson
•^3Blommor, telefonsamtal, 

besök och brev till 
hemmet värmde. Tack 

för personlig närvaro vid 
begravningshögtiden 
och tack även för alla 
vackra blommor vid 

hans bår samt för gåvor 
till olika minnesfonder.

GUNBORG 
Marita, Lena 
med familjer

Holger
Persson N

vid hans bortgång 
och begravning.

SIV
Ingemar, Anna 
med familjer

Kjell Bergström 
Skattkärr
Kjell Bergström, SkattkärT, 
har stilla insomnat i en 
ålder av 82 år. Han sörjes 
närmast av dotter med 
familj.

"i i1
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DÖDSFALL dö /fc> DIAMANTBRÖLLOP DORIS ARVIDSSON 

SKATTKÄRR
Doris Arvidsson har av
lidit i en ålder av 78 år. 
Närstående är maken Stig 
samt barnen Göran och 
Gunilla med familjer.

BIRGIT BERGMAN 
SKATTKÄRR
I en ålder av 79 år har Bir
git Bergman somnat in. 
Hennes närmaste är bam 
med familjer.

I fh --/£jmaua lllDaiiiinuio ..
VT LcW/ -/£
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Våi- älskade

Birgit
Bergman

* 9/8 1936
har i dag slilla insomnat. 
Skattkän- den 16/5 2016

LENA och ROINE 
GÖRAN och MAUD 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner

14 juli 1956 sa Ebba och Alvar 
I Arvidsson ja till varandra! 

Grattis på bröllopsdagen 
älskade mor och far, önskar 
barn och barnbarn med 
familjer.

Min älskade Maka 
Vår kära Mor

Doris
Arvidsson

* 14/4 1938 
har idag lämnat oss, 

broder, övrig släkt och 
vänner.

Skattkärr den 3/9 2016 
STIG

Gunilla, Göran 
med familjer

Har du nön skog 
i din himmel, du Gud 
Te gå i en finen kväll 

En töcken där gammel 
skog, du vet 

mä smörsöpp å 
kantarell

Gunnar Ehne Jag är så tacksam för 
att jag fått möta dig. 
För du var speciell 

och värdefull för mig.
Den kärlek som du gav 
i omtanken om andra 
ger lärdom om hur vi 

ska vara mot varandra.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 17/6 
kl. 14.00. Valfri klädsel. 
Samlingen upplöses vid 
kyrkan. Stöd gärna Can
cerfonden 054-18 04 65.

Vår älskade

Karin
Jonsson

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Öra Fågelviks 

kyrka torsdagen den 22/9 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begra vningsby rå 

tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 20/9. 

Stöd gärna Djurens Rätt 
Karlstad pg. 901087-7 

eller 08-55591440.

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

vår älskade Mamma *21/11925 
har i dag lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 17/9 2016

Torgil och Kerstin 
Ulrika och Oskar 
Benjamin, Tindra 

Övrig släkt och vänner

Birgit
Bergman

vid hennes bortgång vill vi 
framföra vårt varma tack.

LENA, GÖRAN 
med familjer

Din kärlek, Din Värme 
allt vackert Du tänkt 
Allt detta är minnen 

som Du till oss skänkt 
Du rycktes ifrån oss 
så tomt blir vårt hus 
Men i våra hjärtan 
där lyser Ditt Ljus 

Tacksamt vi önskar Dig 
Vila i frid

iércf, ,ZC /6
A/Vv

Karin Jonsson 
Karlstad
Karin Jonsson, Karlstad, 
har avlidit i en ålder av 91 
år. Hennes närmaste är son, 
sonhustru samt barnbarn 
med familj.

WT

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i kretsen 

av de närmaste. BERTIL PETERSSON 
SKATT KÄRR
Bertil Petersson, Skattkärr. 
har hastigt avlidit i en ålder 
av 72 år. Närstående är maka 
samt barn med familjer.

o f■S-



r m -a
SIGNE MAXSTAD 
KRISTINEHAMN
Signe Maxstad. Kristi
nehamn, har avJidit i 
en ålder av 84 år. Hon 
sörjes närmast av barn, 
barnbarnsbarn, syskon 

' samt övrig släkt och 
vänner.

/ DÖDA.VF TisV rf) -/? 

DÖDSFALL

. rV SONJA OCH GÖTE LINDBÄCK 
Sl SNARSTAD, KARLSTAD

Under helgen somnade 
Sonja och Göte Lindbäck 

■>[ stilla in i en ålder av 94 
t^| respektive 88 år. Närstå

ende är barn och barn
barn.

*1
* tROLAND ANDERSSON 

KARLSTAD
I en ålder av 78 år har 
Roland Andersson, Karl
stad, avlidit. Närstående 
är makan Maj samt bar
nen Ulf och Lisbeth med 

! familjer.

I
<4
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Min älskade Make, 

mitt allt,
Vår käre Bror, Svåger, 

t- C. Svärson, Morbror

^ Ingvar 
Jansson

* 2 april 1952 
^ har allt för tidigt lämnat 

/ ^ oss i stor sorg och saknad 
Otterbäcken 

den 5 februari 2017
ANKI

Inger och Lars-Göran 
Malin, Marcus med familjer 

Lisa och Jan 
Johan, Eric, Anna 

med familjer 
Maj-Lis

Övrig släkt och vänner

C\~

V
v

cW ROLAND NILSSON 
KARLSTAD
Roland Nilsson har efter 
en kort tids sjukdom 
lidit i en ålder av 66 år.
Hans närstående är maka,
barnen med familjer samt 
bröder med familjer.

'-k av-
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I Min käre Make 
Vår älskade Pappa, 

Svärfai*. Farfar, Morfar 
och Gammelfarfar

Roland
Andersson

* 28/8 1938 
har lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Karlstad den 12/1 2017

MAJ
Ulf och Agnetha 

Robin
Sofia och Daniel 

August
Lisbeth och Hans 

Anna 
Fredrik

Övrig släkt och vänner

Esther Andersson 
Väse
Esther Andersson, Väse, 
har avlidit i en ålder av 94 ^
år. Närstående är släkt och 
vänner.

iK
■:

Noré^x/jfJ'I
När Dina steg har tystnat, 

finns iindä ekot kvar. 
När Dina ögon slutits 

vi alla minnen har kvar. 
Vi spar dan i vära hjärtan, 

tar fram dem dä och då. 
Så kommer Du för alltid, 

att vara här ändå.

*vI
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DödaVår innerligt älskade 
Make, Pappa, Svärfar, 

Farfar, Morfar och Bror

Roland
Nilsson

* 28/3 1950 
har lämnat oss 

i djup sorg och saknad. 
Karlstad den 30/12 2016

HJÖRDIS 
Veronica, Roger 

med familjer 
Bröder med familjer 

Övrig släkt 
och många vänner

•-
f.-
G
r.Begravningen har ägt rum 

i kretsen av de närmaste. 
De som vill hedra Ingvars 

minne får gärna 
skänka en gåva till 

MOD-Mer organdonation 
bg 900-3948

Q

Vår kära

Esther
Andersson

* 19 mars 1922 
har idag lämnat oss. 

Väse 26 februari 2017 
Jan och Ingrid 
Birgit och Lars 

Vänner

-
Vj

CAlDet kom en kväll 
en stilla vind 

och smekte ömt 
Din trötta kind 
Liksom ett ljus 

' som blåstes ut 
Din levnad har 
nu nått sitt slut 

I tacksamt minne 
hos oss Du skall bo 
Vi unnar Dig vila 

och evig ro 
Tack för allt

£v\Det är något bortom bergen 
bortom blommorna och sången 

Dan Andersson 
Älskad och saknad 
av alla i Din sfär 
I våra hjärtan och 

minnen Du alltid är

åDet korn en dag 
en stilla vind, 

som smekte ömt 
din trötta kind. 
L iksom et t ljus, 
som blåstes ut, 
din levnadsdag 

har nätt sitt slut.

Begravningsgudstjänsten
äger mm i Östra Fågel
viks kyrka fredagen den 
3/2 kl. 11.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-10 10 01 
senast onsdagen den 1/2. 
Stöd gärna Hjärt-Lung- 
fonden 054-18 04 65.

Begravningsgudstjänsten 
äger mm i Östra Fågel
viks kyrka fredag 20/1 

kl. 14.00. Efter akten in-
4 :

bjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Begravningsbyrån 
Roland Andersson tel. 

054-101001 senast 17/1.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väse kyrka 

fredagen den 24/3 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i Sockenstugan. Svar om 

deltagande önskas till 
Fonus tel. 054-15 67 30 

senast den 20/3.

£ I
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Tack till Hemtjänsten för 

god vård och ornsorg.
‘.O
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INGEMAR OLSSON 
GRÄSMARK
Ingemar Olsson, Gräsmark, har 
avlidit den 27 mars i en ålder 
av 86 år. Han var född och upp
vuxen i Gräsmark och har arbe
tat som Telearbetare. Ingemar 
var aktiv i olika föreningar i 
Gräsmark. Närmast sörjande är 
maka och barn med familjer.

till Er alla som på olika sätt hedrade minnet av 
våra älskade

o-
Vår älskade

Eva
Arwidson

* 15/7 1935 
har idag lämnat oss. 

Forshaga den 1/4 2017
Erika och Göran 

Sofia, Erik 
UK och Karina 

Pontus, Marcus, Lucas 
Björn och Maria 

Axel, Iris 
Syskon

Övrig släkt och vänner

Sonja och Göte 
Lindbäck

vid deras bortgång och begravning.
Ett särskilt tack till Gunnar Lidén, Tomas Bergström 

och Magnus de Verdier som gjorde begravningsakten 
till ett ljust och vackert minne.

Bengt, Mari, Mauritz, Miranda>

r/w i 2ön

\jf Vy 20 ^I den stora sorgens 
famn

Finns små ögonblick 
av skratt 

Så som stjärnor 
tittar fram 

Ut ur evighetens natt 
Och i solens första 

strålar
Flyger svalorna 

mot skyn 
För att binda 
sköra trådar 

Tvinna trådar 
Till en tross 
Mellan oss 

Så vi når vamndra 
K, Gärdestad

-j rreg
$ v;

För allt vänligt deltagande 
vid vår älskade Vår kära Mamma, 

Svärmor
Farmor och Mormor

Gudrun
Karlsson
*30 mars 1931 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Skattkärr / Skåre 

11 mars 2017
Kjell och Harriet 

Erik och Hanna 
Daniel

Kristina och Isak 
Eva och Tommy 

Therese och Michael 
Henrik och Erica 
Martin och Malin 
Barnbarnsbarn

Heikki
Larbergs

bortgång, för alla vackra 
blommor vid hans bår samt 
för gåvor till olika minnes

fonder vill vi till släkt, 
grannar och vänner 

framföra vårt varma tack. 
Väse den 18/3 2017
Patrik, Linda, Per 

med familjer 
Marita

Vår älskade

Sven-Erik
Magnusson

* 13 oktober 1942
har idag lämnat oss i djup sorg och saknad. 

Karlstad den 22 mars 2017 
EVA

Johanna och Niklas 
Theodor 

Oscar och Sara 
John 
Doris

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Forshaga 

kyrka fredagen den 28/4 
kl. 11.00. Efter akten 

inbjuds till minnesstund. 
Svar om deltagande 
önskas till Forshaga 

Begravningsbyrå tel. 054- 
870154 senast måndagen 
den 24/4.Tänk gärna på 
Djurskyddet Karlstad 

tel 054-217582.

I
LEON BERGLUND 
KARLSTAD
Leon Berglund, Karlstad, 
har i en ålder av 89 år av
lidit. Hans närmaste är 
söner med familjer.

Jag står och ser pä vägen hit 
på dessa är av skratt och slit 

från fredags fest till lördags dans 
och sen någon atinanstans 

Jag har fått mitt av ros och ris 
och det är kanske resans ptis 

men jag har aldrig velat va' något mer än bara jag

Ögonen slutits, 
tiden var inne 

Djup är vår sorg fastän 
ljust ditt minne 

Kärlek och godhet 
lyste din stig 

Tack kära Mamma, 
vila i frid.

20/ 2nlb_
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EVA BERGERGÄRD 
ÖSTRA FÄGELV1K
Eva Bergergård har avlidit 
i en ålder av 90 år. Hennes 
närmaste är barn, barn
barn, barnbarnsbarn samt 
syskon med familjer.

__ --------------------------------

Så många mil, sä många år 
från första steg till gamla spår 

men varje kväll i spotlighten 
känns allting nytt igen 

Så många mil så många år 
och se här står jag där jag står 

en leende och tårögd narr 
här bakom min gitarr

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 31 mars kl. 14:00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

Församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

önskas till FONUS tel. 
054-15 67 30 eller 

karlstad@fonus.se senast 
den 28 mars. Tänk gärna 

på Hjämfonden. Se 
minnessida på fonus.se

EVA ARWIDSON 
FORSHAGA
Eva Arwidson har i en ål
der av 81 år avlidit. Hen
nes närmaste är barnen 
med familjer.

Dan Hylander
Begravningsgudstjänsten äger rum i Karlstads 

Domkyrka torsdagen den 20 april kl 13.00.
Efter akten inbjudes till minnesstund. 
Anmälan önskas både för närvaro vid 

begravningen och minnesstunden.
Anmäl Ert deltagande till Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-10 28 00 senast torsdagen den 13 apriL 
Tänd ett ljus eller skänk en gåva till 

Sven-Erik Magnussons Minnesfond alt. Cancerfonden 
på www.widensbegravningsbyTa.se

ANDERS JOHANSSON 
SKATTKÄRR
Anders 
Skattkärr, har i en 
ålder av 64 år avlidit. 
Hans närstående är 
maka samt barn med 
familjer.

Johansson,

\\
N MARIANNE LARSSON 
r\l SKATTKÄRR
J1 Marianne Larsson har has- 

tigt avlidit i en ålder av 70
^ *r-
v Hennes närmaste är make 

samt söner med familjer.

l/r Lo rf
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Vår innerligt älskade 
Make, Pappa, 

Svärfar, Morfar, 
Farfar, Gammel morfar 

och Gammelfarfar

Vår kära

Greta
Fast

* 16/1 1919
har i dag stilla insomnat. 

I ljust och tacksamt 
mimte bevarad.

Karlstad den 14/3 2017 
Erik

Gunnar och Christina 
Karin och Lars 

Barnbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

Elving
Falck

* 4 december 1927 
har i dag lämnat oss, 
stor släkt och många 

vänner i djup 
sorg och saknad. 

Molkont
den 11 december 2016

MAJ-LIS 
Katarina, Jonas, 

Håkan, Ola 
med familjer

Vår innerligt älskade 
mamma 

mormor, farmor 
svärmor

Barbro
Huldén

Blomman frågar aldrig 
efter mål och mening. 
Blommans hela väsen 

är en livsförening.
Hennes kalk står öppen 

ernot ljusets krafter, 
rotens sköra trådar 

dricker markens safter.
Blomman grubblar aldrig 

över dunkla öden, 
räds ej ovissheten, 

när hon går mot döden.
Om vi såsom blomman 

strävade att växa, 
skulle vi med framgång 

lära livets läxa.
Olov Ii. Fast

* 10 mgj 1933 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Molkom 18 juli 2017 

Marita och Per 
Evelina och Mattias 

Klara och Jon 
Mats och Tove 
Mathea, Minna 

Släkt och vänner

Hur fort blir lönnarna gula 
som lyser

vår vandring i parken 
Att dö är att resa en smula 

frän grenen 
till fasta marken

Stig Dagerman
Störst av allt är kärleken Hk Mor, lilla Mor 

vem var väl som Du? 
Ingen i hela världen. 

Mors trötta huvud har 
lagts sig till ro. 

Flitiga händer fått vila. 
Nu sover hon lugnt i 

sitt tysta bo, 
dit våra tankar Ha.

\
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Nyeds kyrka 
torsdag 29 december 

kl. 11.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Molkoms Begravnings
byrå tel. 0553-105 60 
senast 22 december. 

Stöd gärna Läkare Utan 
Gränser tel. 054-18 04 65.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Grava kyrka 

onsdag 5/4 kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Socken

stugan. Svar om del
tagande till Begravnings
byrån Roland Andersson 
054-10 10 01 senast 3/4. 
Stöd gärna Läkare Utan 
Gränser 054-18 04 65.

Begravningen äger rum i 
Ö.a Fågelviks kyrka 

fredagen den 4/8 kl 11.00. 
Efter akten inbjudes till 

minnesstund på 
FlatviksgårderL Svar om 
deltagande till FONUS 

tel. 054-15 67 30 
senast 1/8.

b
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ELVING FALCK 
MOLKOM
Elving Falck har avlidit 
i en ålder av 89 år. När
mast sörjande är makan 
Maj-Lis och barnen med < 
familjer. .

I Vf )j//l -10/£ '

GRETA FAST 
KARLSTAD
Greta Fast, Karlstad, har 
avlidit i en ålder av 98 
år. Hennes närstående 
är barnen med familjer 
samt brodern med familj.

Barbro Huldén 
Molkom/Flatvik 
Barbro Huldén, Molkom/ 
Flatvik, har avlidit i en 
ålder av 84 år. Närstående 
är barn med familjer.

!

iI
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Jan Veileby 
Karlstad
ian Veileby, Karlstad, 
har avlidit i en ålder av 71 
år. Närstående är Jesper, 
Carina, Dan, Eva och Anna- ! 
Lena.

5'J r\Cr\ ( >VFM-, •. X
CSAlf Danielsson 

Gunnarskog
Alf Danielsson, Gunnar
skog, har avlidit i en ålder >C^ 
av 78 år. Närmast sörjande ^ 
är barnen med familjer och 
vännen Harriet.

IngerLeonardson 
Värmskog 
Inger Leonardson, Värm
skog, har hastigt avlidit 
i en ålder av 62 år. Hon

ilhH
:

(6
sörjs närmast av barn samt 
mamma och syster.

>
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INGRID ELFFORS 
KARLSTAD
Ingrid Elffors har avlidit i 
en ålder av 94 år. Hennes 
närmaste är son med fa
milj samt barnbarn med 
familjer.

WINCENT JANSSON 
KARLSTAD
Wincent Jansson. Östra 
Fågelvik, har avlidit i en 
ålder av 89 år. Hans när
maste är makan samt bar
nen med familjer.

VF &

Vår älskade

Wincent
Jansson

* 10/11 1926 
har i dag lämnat oss 

i stor sorg och saknad 
men i ljust minne bevarad. 

Flatvik den 22/10 2016
KERSTIN 

Barbro 
Lasse och Pia 

Arne och Corinne 
Björn och Helene 

Anki 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Syskon

Övrig släkt och vänner

j

. ir .

!j

ma ■

Butikschefen Andreas Aksoy och Konsum Värmlands vd Tomas Sjölander hoppas att fler Skattkärrs- 
bor nyttjar den uppfräschade butiken. FOTO: KENT SIÖGREN j

iSkattkärrsborna nöjda 

med nygamla Coop I

I skogaynas sus 
bland fåglarnas sång 

finns friden för 
söka nde själ 

Så vill jag finna 
min himmel en gång 

när till livet 
jag säger farväl

SKATTKÄRR
För sju miljoner kronor 
har Coop Skattkärr fått en 
grundlig ansiktlyftning. På 
onsdagen var det dags för 
återinvigning.
- Det är en fantastisk skill
nad, konstaterar butiksche
fen Andreas Aksoy.

till närmare 100 meter hoppningsvis locka ännu 
butiksyta och en snabb- fler, säger Andreas Aksoy. 
kassa, dels skapat ett nytt 
kundvarv - och dessutom staterar att en bra, fräsch 
gjort en rejäl satsning på livsmedelsbutik är lika

viktig för ett samhälle 
- Det är nog den störs- som skola och omsorg.

"Utbudet är myck
et bättre nu, och 
det är nog ett mås
te för att behålla 
kunderna och för
hoppningsvis locka 
ännu fler"
Andreas Aksoy, butikschef

Tomas Sjölander kon-

färskvaror.

iBegravningsgudstjänsten 
äger mm i Östra Fågel
viks kyrka fredag 18/11 
kl. 14.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund. 
Svar om deltagande till 
Molkoms begravnings
byrå 0553-10560 senast 
16/11. Stöd gärna Bam- 

cancerfonden 054-180465.

- det här visar tydligt att vi 
tror på Skattkärr.

Kunderna då? Jodå, de 
verkar också nöjda. Berit 
Rosengren öser beröm 
över satsningen:

- Det är fantastiskt fint, 
och viktigt för Skattkärr - 
det är inte alla som kan ta

Ballonger och trumpet
fanfarer och prinsesstår
ta lockade de daglediga 
Skattkärrsborna hur huse. 
Vid tiosnåret hade ett 70- 
tal samlats för att se vd:n 
Tomas Sjölander klippa 
bandet.

Butiken öppnade i bör
jan av 1980-talet och var i 
stort behov av renovering. 
Under de två byggmåna- 
dema har man dels lagt

sig in till stan och handla. 
Och personalen är väldigt QO~~-

NYTT LEENDE. NYTT LIV.ta skillnaden. Utbudet är vänlig! 
mycket bättre nu. och det 
är nog ett måste för att 
behålla kunderna och för-

rGE EN GÅVA PÅ PG 90 02 22 1
KENTSjÖGREN

kent.sjogren@vf.se | 054-17 55 21 Operation^Småe
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lörcA| Barbro Ishiropoulos 
Karpathos, Grekland
I en ålder av 76 år har 
Barbro Ishiropoulos avlidi t 

i efter en tids sjukdom. 
Närstående är sonen 
med familj, barnbarn och 
barnbarnsbarn, syster och 
svåger. Begravningen har 
ägt rum på Kreta.

Karin Johansson 
Ulvsby
Karin Johansson, Ulvsby, 
Karlstad, har i en ålder 
av 79 år avlidit. Hennes 
närmaste är söner med 
familjer.

N\m 
/LÖ • 
2V/2 zoii1

•• Ingrid Löfgren 
Karlstad
Ingrid Löfgren, Karlstad, 
har avlidit i en ålder av 
97 år. Närstående är son, 
svärdotter, barnbarn samt 
barnbarnsbarn.

BarbroJonsson
Karlstad
Barbro Jonsson, Karlstad, 
har avlidit i en ålder av 
77 år. Hennes närmaste 
är maken Ingvar, sonen 
Roland samt barnbarn med

J
!

familjer.

A%r
/? Zdlg

Vår kära
Mor, Svärmor, Farmor

Karin
Johansson tLördag 27 januari 2018 ' NWT

* 7/3 1939 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner.
Älskad - Saknad 

Ulvsby den 21/3 2018
Thomas och Eva 

Daniel
Ida och Roger 

Lennart och Anneli

Vår älskade

Svea
Johansson

*21/81935 
har idag lämnat oss, 

syster, övrig släkt och 
vänner i sorg och saknad. 
Karlstad den 19/1 2018

Gunilla och Leif 
Johan, Anna, Elsa 
Karin och Davy 

William
Bengt och Ann-Christine 

Erik, Magnus

Vår älskade

Siv
Persson

n

Kära lilla Mamma, 
nu är Din strävan slut 
All smärta den är borta 

och Du får vila ut 
För allt vi vill Dig tacka 
för kärlek rik och stor 

För omsorg och all möda 
Tack kära lilla Mor

* 5/10 1928 
har lämnat oss, 
släkt och vänner 

i stor sorg och saknad.
Kappstad den 13/3 2018

Ingemar och Ann-Christine 
Sophia och Markus 

Mathilda och Magnus 
Linus och Anna 

Jonathan 
Anna och Nils 

Klara

i!
Vår älskade

Irene
Gustafsson

* 24/81932 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Östra Fågelvik 
den 16/1 2018

Carina, Conny, 
Anna-Karin, Pelle 

med familjer

il
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 

fredagen den 27/4 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjuds till minnesstund i 
församlingshemmet. Svar 

deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 25/4. 

Tänk på Alzheimerfonden 
tel. 054-180465.

GoDet hem som Du älskat 
där blommor har spirat 

Det lämnar Du nu 
för en skönare värld 
Den tomhet vi känner 

kan ord ej beskriva 
Tack för det goda 

Du sått på Din färd

Älskad - Saknad

Oi

Blott en dag> 
ett ögonblick i sänder, 

vilken tröst, 
vad än som kommer pä! 

Allt ju vilar i min 
Faders händer, 

skulle jag, som barn, 
väl ängslas dä?

om

Till Mamma 
Det fanns för oss alla 
ett rum i Ditt hjärta 

För alla utav oss 
Du gjorde Ditt allt 
Du deltog med oss 

i var glädje och smärta 
Tack kära Mamma, 

tack för allt

<0
Begravningsguds tjäns ten 
äger rum i Alsters kyrka 

fredagen den 2/3 
kl. 14.00.

Efter akten inbjuds 
till minnesstund i 

församlingshemmet. Svar 
om deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
onsdagen den 28/2. 

Stöd gärna Cancerfonden 
tel. 054-180465.

rih/l iår 4 l&ptu!
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Begravningsgudstjänsten
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 13/4 
kl. 14.00. Efter akten in- 

bjudes till minnesstund i 
Församlingshemmet. Svar 

deltagande till Be
gravningsbyrån Roland

Andersson tel. 054-101001 
senast 10/4. Tänk gärna 

på Equmeniaförsam
lingen i Östra Fågelvik tel. 
054-861291 eller Diakonia 

tel. 054-180465.

njlll AJV/UMW Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Pingstkyrkan, 
Skattkärr fredagen den 

16/2 kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

på Vårt Hus. Svar om 
deltagande önskas till 

Widéns Begravningsbyrå 
tel. 034-102800 senast 
onsdagen den 14/2.

V-mDAGENS ROS.
om

Till avd Solberg på 
Åsbacka i Molkom 
Tack till all underbar 

j personal för er omsorgsfulla 
I vård av vår mor under hela 
! hennes vistelse hos er.

Ni tog även hand om oss 
anhöriga på ett mycket bra 
sätt.
Thomas och Lennart

I
ib/?) ISiv Persson 

Kappstad
Siv Persson, Kappstad, har 
avlidit i en ålder av 89 år. 
Hennes närmaste är barnen 
med familjer.

Per-Åke Söderström 
Kristinehamn
Per-Åke Söderström, Kris
tinehamn, har avlidit i en < 
ålder av 82 år. Närstående '' ' 
är maka samt dotter med 
familj.

6
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Ivar Ängef lod 
Stavnäs
len ålder av 95 år har Ivar
Ängeflod, Stavnäs, avlidit. 
Hans närmaste är makan 
samt barnen med familjer.

I
A/ H; i 
Toncf

Oo Equmeniakyrkan
Skattkärr
Gun Waernhoff, ordföran
de, Anders Nilsson, kassör, 
Solweig Englund, sekre
terare. Övriga ledamöter: 
Markus Waernhoff, Monica 
Ågren, Gerd Hyvönen och 
Stefan Jerkeby.

i

S/-Z rvDÖDSFALL.
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Märta Karlsson 
Skattkärr
Märta Karlsson, Skattkärr, 
har avlidit i en ålder av 95 
år. Närstående är syster och 
syskonbarn med familjer.

-ar\j w i

VjbR

±
i> rv-

< SPF Väse-Fågelvik
Kaj Röhs, ordförande, 
Håkan Kylander, vice ord
förande, Sven Arne Kraft, 
sekreterare, Hans Axels
son, kassör. Övriga ledamö
ter: Gunilla Gydemo, Maria 
Ståhl och Gun Waernhoff.

v <;wrA 3
I

DÖDA. 0/ W I 
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tVår älskade

Ivar
''

Ängeflod ii
*25/3 1922 

har idag lämnat oss, 
broder, övrig släkt 

och vänner.
Älskad - Saknad 

Stavnäs den 2/3 2018 
KARIN

Barbro, Dan, Inger, Maria 
med familjer

Vår kära

Märta
Karlsson

* 25/5 1922 
har idag lämnat oss. 

Skattkärr den 19/3 2018
INGA-BRITT och PER 

Syskonbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

:

AV/ /yj^-AS? A
Vår älskade

Mor, Svärmor, Mormor, 
Farmor, Gammelmormor 

och Gammelfarmor
Hur tomt det efter Dig 

har blivit
Det känns som solens ljus 

för oss gått ner 
T\j ingen såsom Du har 

kärlek givit 
Din plats kan aldrig 

fyllas mer

Elsa
Olsson

Vårt liv är en vindfläkt, 
en saga, en dröm 

En droppe som faller i 
tidernas ström 

Den skimrar i regnbågens 
färg en minut 

brister och faller och 
drömmen är slut

*5/11920 
har stilla insomnat 

och lämnat oss i stor 
sorg och saknad. 

Skattkärr den 6/3 2018
Begravningsgudstjänsten 

äger rum i Östra 
Fågelviks kyrka 

torsdagen den 22/3 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 20/3.

Britt-Marie och Karl-Olov 
Jan-ÅkeNils Ferlin Ann-Britt

Barnbarn 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner

Vår käre

Bertil Carlsson
*9 februari 1930 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad.
Karlstad 7 februari 20IS 

CARL-MAGNUS 
Släkt och vänner

i!Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen 
av de närmaste.

Stilla, så stilla Du somnat 
Din smärta så tåligt Du bar 
Flitiga händer har domnat 

Men Ditt ljusa minne 
finns kvar

!
|

Kenth Ohlson 
Skattkärr
Kenth Ohlson, Skattkärr, 
har avlidit i en ålder av 67 
år. Närstående är dot
ter, son med familj, Eva, 
mamma samt syskon med 
familjer.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ostra Fågel
viks kyrka fredagen den 
6/4 kl. 11.00. Samlingen 

upplöses vid kyrkan.

Och här är dungen, 
där göken gol, små töser 

sprungo här med barafötter 
och trasig kjol 

att plocka dungens bär, 
och här var det skugga 

och här var sol 
och här var det gott 

om nattviol, 
den dungen är mig kär, 
min barndom susar där.

Gustaf Fröding

‘

K
i-

Begravningen äger rum i 
Stillhetens kapell 

torsdagen den 8 mars 
kl. 11:00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund i 
på Villa Rud. Svar om 
deltagande önskas hll 

FONUS tel. 054- 15 67 30 ■ 
eller karlstad <£ fonus.se , 

senast den 5 mars. j 
Tank gärna på 

Parkmsonfonden 
teL 054-18 04 65.

Se minnessida på rorms.se J

L-*a
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<' Elin Jansson 
Skattkärr
Elin Jansson, Skattkärr,

I har avlidit i en ålder av 89
år. Hon sörjes närmast av 

: syskonbarn med familjer, 
' släkt och vänner.

±2=/V W T

Min älskade Maka 
Vår Kära Mor, Svärmor, 

Mormor och 
Gammelmormor

Greta Jansson
* 6/6 1924 

har idag lämnat oss. 
Skattkärr den 5/6 2017

JAN-ERIK
Ann-Cristine och Sune 

Maria och Mikael 
Liza, Alma, Hilma

I
Vår älskade Make, 

Pappa, Farfar, Morfar, 
Svärfar och Bror

Min älskade Mamma 
Min kära Svärmor

Alma
Andersson Torbjörn

Fröding
! ii

Min älskade Far 
Svärfar, Farfar 
Gammelfarfar

*5/10 1924 
har idag i tron på sin 
Frälsare lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Karlstad den 25/5 2019
LENA och MAGNUS 
Övrig släkt och vänner

I*11/21953 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner 
i djup sorg och saknad 

men i ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Karlstad den 31/102018
GUNNEL 

Daniel och Jenne 
Jonathan, Emanuel, Elin 

Marcus och Ida 
Emma och Daniel 
Hilda, Isak, Agnes 

Johanna och Fredrik 
Syskon med familjer

Vår kära

Elin
Jansson

*14/111928 
har lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Skattkärr den 13/9 2018

Syskonbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

Ove
Ståblberg

* 9 april 1927 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad.
Skattkärr 5 augusti 2019 

Lennart och Annette 
Therese och Andreas 

Sophie och Kim 
Alfred 

Charlotte 
Michael och Kicki 

Antonio, Victor

Sä stilla kom döden 
den kom som en vän 
Den tog Dig i handen 

och förde Dig hem
Far har räckt ut handen 

Mor har fattat den 
Pä den andra stranden 

Har de mötts igen
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ö:a Fågelviks 
kyrka torsdagen den 22/6 

kl. 14.00. Efter aklen 
inbjuds till minnesstund i 
församlingshemmet. Svar 
om deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 20/6. 

Tänk gärna på Alzheimer- 
fonden tel. 054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i

Östra Fågelviks kyrka 
torsdagen den 4/7 

kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå 

tei. 054-10 28 00 senast 
tisdagen den 2/7.

I stället för blommor 
tänk på Världens Barn 

tel. 054-220 91 20.

;
Allt har tystnat 
Slut är smärtan 

Ingen pläga mer Du har 
Men i våra hjärtan 

Endast minnen 
nu finns kvar

Herren är min herde, 
mig skall intet fattas, 
han låter mig vila pä 

gröna ängar, 
han för mig till vatten 

där jag finner ro

En ensam man, 
pä väg över djupa vatten 

För att känna hav och vind 
en sista gäng 

Att med släckta lanternor, 
segla in i den sista natten 
När livets dag har blivit 
skymning, och tillvaron 

för träng
Som en stjärna, som vandrar 

över himlen
Är han på väg, på sin sista 

seglats.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Stillhetens ka
pell fredagen den 12/10 
kl. 14.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund 
på Villa Rud. Svar om 
deltagande önskas till 

Begravningsbyrån Roland 
Andersson 054-101001 

senast 10/10. Stöd gärna 
Strokefonden 054-180465.

Psalt. 23:1-2

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Skårekyrkan 

fredagen den 23/11 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjuds till minnesstund. 
Svar om deltagande 
önskas till Widéns 
Begravningsbyrå 

tel. 054-10 28 00 senast 
tisdagen den 20/11. Tänk 
gärna på Operation Smile 

tel. 08-515 124 00.

Greta Jansson 
Skattkärr
Greta Jansson, Skattkärr, 
har i en ålder av nära 93 år 
avlidit. Hennes närstående 
är make och dotter med 
familj.

Tack till Vänerviken 
avdelning Hägern för god 

vård och omsorg.

Begravningen äger rum i 
Stillhetens kapell, Ruds 
kyrkogård, fredagen den 

30 augusti kl. 11.00. 
Akten avslutas i kapellet. 

Tänk gärna pä 
Hjärt-Lungfonden 

tel. 054-2209120 
Se minnessidor.fonus.se

Vr °lfb zon-,
■ ^ — - - r—. i
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1 Torbjörn Fröding 

Skåre
1 Torbjörn Fröding, Skåre,
; har stilla insomnat i en 

ålder av 65 år. Han sörjes 
| närmast av maka och barn 

med familjer samt syskon 
; med familjer.

AfeVår älskade

Rose-Marie
Sundén

* 3/91929 
har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Ulvsby den 31/3 2019
Mats-Eric och Eva 

Ulrika
Syster Gerd med familj 
Övrig släkt och vänner

Avf /ö/g 20 /'V
Våra älskade

Britta Jansson Govert Jansson
* 20/7 1924

OveStåhlberg
Skattkärr
Ove Ståhlberg, Skattkärr, 
har avlidit i en ålder av 92 
år. Närmast sörjande är son 
med familj.

* 16/5 1934 
har idag lämnat oss, övrig släkt och vänner. 

Bäckelidstorp, KarlstadVårt varma tacfi
för all omtanke och 
vänligt deltagande i 
sorgen efter vår käre

17/12 2018127/11 2018
SYSKON, SVÅGRAR, SVÄGERSKOR 

Syskonbarn med familjer .

Ve *Torbjörn
Fröding Britta räckte ut handen, Govert tog den i sin. 

Tillsammans fortsätter de nu sin vandring utom synhåll för oss. 
Sä saknade! Men i ljust minne beivrade av oss alla.

Kära lilla Mamma 
är Din strävan slut 

All smärta den är borta 
och Du får vila ut 

För allt vi vill Dig tticka 
för kärlek rik och stor 

För omsorg och all möda 
Tack kära lilla Mor

DÖDSFALL. Av J

Rose-Marie Sundén 
Ulvsby
Rose-Marie Sundén, Ulvs
by, har avlidit i en ålder av 
89 år. Hennes närstående 
är barn med familjer samt 
syster med familj.

nu
Tack även för brev,

telefonsamtalblommor, 
och gåvor till olika fonder.

GUNNEL
Daniel. Marcus, Emma

med familjer

Begravningsgudstjänsten äger rum i Alsters kyrka 
torsdagen den 10/1 kl. 14.00. Efter akten inbjudes till 

minnesstund i församlingshemmet. Svar om deltagande 
önskas till Widéns Begravningsbyrå tel. 054-102800 

senast tisdagen den 8/1.och Johanna

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Alsters kyrka 

torsdagen den 25/4 
i kretsen av de närmaste.

■Vyr nj,
llrJ. Uf/l Ä7<P

I
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DÖDSFALL.
Ingrid Karlsson 
Skattkärr
I den aktningsvärda åldern 
av 101 år har Ingrid Karls
son från Skattkärr avlidit. 
Närstående är syskonbarn 
med familjer och svägerska.

Solveig Carlsson
Skattkärr
Solveig Carlsson, Skatt
kärr, har stilla insomnat i
en ålder av 92 år. Hennes
närmaste är söner med Vår kära
familjer.£ LisbethrtWT /-W 3,0/g Lundström

* 27/9 1944
har lämnat oss

NWT,
$jl/i/ Z0l$

i stor sorg och saknad.
Skattkärr den 20/1 2019

bftrr 20 ig Jj

STEN
Jan och Ann 

Johanna, Max 
Björn

Martin, Hampus 
Lillemor och Kenneth 

med familj
övrig släkt och vännerVår älskade

Du sparade ingen möda 
nu är Din strävan slut 
all smärta är nu borta 

och Du får vila ut 
För allt vi vill Dig tacka 
Din omsorg storsint var 

all kärlek som Du gav oss 
den har vi alltid kvar

iVår kära

Anne-Marie
Nilsson

* 31/8 1938

har stilla insomnat 
och lämnat oss 

i stor sorg och saknad.
t Karlstad 4/2 2019

JAN-ERIK 
Anders och Josefin 

Alva, Carl 
Jonas och Anette 

Max
Sture med familj 

Övrig släkt och vänner

* 23/5 1923 
har lämnat oss.

I ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Skattkärr den 25/9 2018
Gunn-Britt och Lennart 

Maj-Lis
Iwan och Gun-Britt
Kerstin och Urban 

Ingrid och Dan 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
övrig släkt och vänner

Vår kära

Ingrid
Karlsson

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 22/2 
kl. 14.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet.
Svar om deltagande 

önskas till Begravnings
byrån Roland Andersson 
054-10 10 01 senast 19/2. ,

* 14 oktober 1916 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad.
Skattkärr 10 april 2018 

Syskonbarn med familjer 
Svägerska

övrig släkt och vänner Allt vad Du lidit 
vi nog ej förstått 

Men tåligt Du kämpat 
och vilan nu nått 
Vi ville så gärna 
behålla Dig kvar 

Men Ditt livsverk på 
jorden nu avslutat var 

Vi unnar Dig vilan 
Du nu har fått 

Tack kära Maka och Mor

Från himlen kom en ängel 
vid din säng den slog sig ned 

Den viskade i Ditt öra 
det är tid att följa med till 
en plats så ljus och vacker 

där solen värmer skönt 
och matt kan höra 

fågelkvitter i en skog 
som doftar grönt.

Till alla mina kära 
som jag nu lämnat har 

var inte ledsna 
jag skall nu möta Far 
Minns oss med glädje 

tala om oss ibland 
Röster hörs bra 

från strand till strand

Lisbeth Lundström 
i Skattkärr

Lisbeth Lundström, Skatt- 
kärr, har avlidit i en ålder 
av 74 år. Hennes närmaste 
är maken Sten, barn med 
familjer samt syster med 
familj.

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ostra Fågel
viks kvrka fredag 12/10 
kl. 11.00. Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Försam
lingshemmet. Svar om 
deltagande önskas till 

Begravningsbyrån Roland 
Andersson 054-101001 

senast 10/10. Stöd gärna 
Cancerfonden 054-180465.

för allt gottBegravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 11 maj kl. 11:00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. Svar 
om deltagande önskas till 
FONUS tel. 054-15 67 30 
eller karlstad@fonus.se 

senast den 7 maj.
Se minnessida på fonus.se

_
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Begravningsgudstjänsten 
äger rum i östra Fågel
viks kyrka fredag 15/2 

kl. 14.00. Efter akten 
inbjudes till minnes
stund i Församlings

hemmet. Svar om 
deltagande önskas 

; till Begravningsbyrån j 
I Roland Andersson II 

tel. 054-10 10 01 (I 
'jr- senast tisdag 12/2. ^

I
.•l

Britt Pettersson 
Spånga, Skattkärr
Britt Pettersson, Spånga,

■ n. Skattkärr, nar efter en tids 
sjukdom stilla insomnat i 

) ^ ^ c-n ålder av 80 år. Närmast 
sörjande är make och bar
nen med familjer.

Cv•v.

Anne-Marle Nilsson 
Skattkärr
Anne-Marie Nilsson, Skatt
kärr, har avlidit i en ålder av 
95 år. Hennes närstående är 
bam med familjer.

>v.*-Edit Råberg 
Skattkärr ..
Edit Råberg, SkattkarT, ha 
i en ålder av 92 ar avlidit.
Närstående är barn med
familjer och syskon. ZoiS

mailto:karlstad@fonus.se
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Vår kära Mor 

Farmor och Mormor

Birgit
Eriksson
* 21 mars 1922 

har lämnat oss, släkt 
och vänner i sorg och 

saknad, men i ljust 
minne bevarad.

Karlstad 
17 oktober 2017

Bo och Kristina 
Solveig 

Barnbarn 
Barnbarnsbarn

Vår kära

Barbro
Hjalmarsson

* 1/2 1930
har i dag lämnat oss. 

Skattkärr den 28/12 2019
GUNNAR

Gunde
Willy och Marie

Barnbarn med familjer 
Släkt och vänner

Vår käre

Yngve
Magnusson

* 21/51951
har i dag stilla insomnat.

I ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Karlstad den 4/11 2018 
Anita

Maria, Åsa, Andreas, Tobias 
med familjer

Vår älskade Mamma, 
Mormor, Mormorsmor 

och Svärmor

Karin Huldén
* 5/12 1930 

har lämnat oss, 
syskon med familjer, 
övrig släkt och vänner 
i stor sorg och saknad 

men i ljust och tacksamt 
minne bevarad. 

Flatvik den 25/1 2020
MARIANNE och CONNY 
Ann-Charlotte och Robert 

Rebecka, Comelia 
Caroline och Carl 

Lovisa
Richard och Ellen 
INGER och OLLE 

Christoffer 
Robin och Malin 

Lovisa

Pia
Sandra, Daniel, Thomas 

med familjer 
Övrig släkt och vännerJag skall gä genom 

tysta skyar,
genom hav av stjärnors 

ljus,
och vandra i vita 

nätter
tills jag funnit min 

Fadeis hus.
Jag skall klappa sakta 

pä porten,
där ingen mer går ut, 
och jag skall sjunga 

av glädje
som jag aldrig sjöng 

förut.
Dan Andersson

Två ögon som lyst 
är slutna

Två flitiga händer lagt 
sig till ro

Så vilar det vackra 
förflutna

I minnenas helgade bo.

Stilla och god 
har Du varit i livet 

Stilla och tyst 
ifrån oss Du gick 
Tack för all glädje 

Du skänkt oss
Begravningen äger rum i 

Equmeniakyrkan, • 
Skattkärr lördagen den 

28/10 kl. 14.00.
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande önskas till 

FONUS tel. 054-15 67 30 
senast den 25/10. Stöd 

gärna Equmeniakyrkans 
minnesfond pg. 644733-8.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel

viks kyrka torsdag 22/11 
kl. 14.00. Akten avslutas 

i kyrkan. Stöd gärna 
Neuroförbundets MS- 

forskning tel. 054-180465.

Tack för allt 
Tack för all Din 

kärlek och omsorg 
Tack for allt Du gav 

Tack för alla glada stunder 
Tack för all den tid 
vi fick tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra 

Fågelviks kyrka fredagen 
den 14/2 kl. 11.00. 

Efter akten inbjudes till 
minnesstund på Scandic 

Klarälven. Svar om 
deltagande önskas till 

Widéns Begravningsbyrå 
tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 11/2. 

Stöd gärna Hjämfonden 
tel. 054-2209120. 

widensbegravningsbyra.se

,0/u 2öi%Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Equmcnia- 

kyrkan, Skattkärr fredag 
17/1 kl. 11.00. Efter akten 

inbjudes till minnes
stund. Svar om deltag
ande till Begravnings

byrån R. Andersson tel. 
054-101019 senast 15/1.

www.rolandandersson.se

I £0/? -wrl
1 Yngve Magnusson 

Karlstad
l Yngve Magnusson, Karl- 
! stad, har avlidit i en ålder 

av 67 år. Hans närmaste är 
: släkt och vänner.

q i Mnr

Geron Hjalmarsson 
Böj, Östra Fågelvik 
I en ålder av 96 år har Geron ' 
Hjalmarsson, Böj, Östra Få
gelvik, avlidit. Närstående 
är makan Inga-Lill, Sonen 
Matz och sonhustrun Ulla 
samt barnbarnen Camilla 
och Fredrik med familjer.

Ns Lennart Magnusson 
Fågelviks-Sundstorp 
Lennart Magnusson, 
Fågelviks-Sundstorp, har 
avlidit i en ålder av 71 år. 
Han sörjes närmast av 
maka, barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn.

T
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Barbro Hjalmarsson 
Skattkärr
Barbro Hjalmarsson, Skatt
kärr, har avlidit i en ålder av 
89 år. Hon sörjes närmast 
av maken Gunnar, Gunde, 
Willy med familj.

Karlstad
Fågelviks-Sundstorp 724, 
Östra Fågelvik
Säljare: Kurt Arne Lennart 
Magnussons dödsbo 
Köpare: Stensson. Mcklasoch 
Stensson, Maria Jeanette 
Pris: 780 000 
Tax.värde: 777 OOO 
Byggår. 1909. boyta: 70 kvm 
Datum: 2018-05-31

http://www.rolandandersson.se
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Margaretha Eriksson 
Vase
Margaretha Eriksson, Väse, 
har avlidit i en ålder av 68 
år. Närstående är maken 
Erik samt barnen Henrik 
och Johan med familjer.

Vår kära

Berit
Thorin

* 26/1 1938 
har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad. 

Vålberg den 28/8 2017

Vår kära

Inger
Leonardson

* 17/12 1954 
har idag hastigt 

lämnat oss, övrig släkt 
och många vänner 

i stor sorg och saknad. 
Värmskog den 19/8 2017 

OSCAR, FRIDA
Mamma Rut 

Gunnel
Lars med familj

Vår kära mamma
Vår käraAnn-Margret

Täppers Ingrid
Carlsson

*29 augusti 1931 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad. 
Torsby den 8 oktober 2018

* 12 oktober 1921 
har idag lämnat oss, 

övrig släkt och vänner. 
Väse den 17 maj 2019
STIG och ANNIKA 

David och Elin 
Erika och Frédéric 

Elin och Carl-Johan 
SOLVEIG och GÖSTA 

Anders och Maria 
Rosmarie och Jan 

Barnbarnsbarn

Lennart och Rose-Marie 
Cecilia och Mattias :

Christopher och Sofie
Leif Per

Alexander, Mathias, Samuel 
Barnbarnsbarn 

Övrig släkt och vänner

Sven och Helena 
Karin och Bengt 

Farid, Ajmal

Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 

På den andra stranden 
mötas de igen

Du unnade Dig så lite 
Så bråd var Din arbetsdag 
Mm själva vardagsslitet 

fick helgens behag 
Kärlek hette Din vilja 

Osjälvisk gärning Din värld 
Renhetens vita lilja 

Bugade sig på Din färd

Vi binder en krans 
av minnen 

De vackraste 
som vi har 

Vi vet att de aldHg 
skall vissna 

Hos oss är Du 
alltid kvar

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Nors kyrka 
fredag 29/9 kl. 11.00. 

Samlingen upplöses vid 
kyrkan. Stöd gäma 
Cancerfonden eller 

Sjöräddnings sällskapet 
tel. 054-18 04 65

Det kom en dag 
en stilla vind 

och smekte ömt 
Din trötta kind 
Liksom ett ljus 
som blåstes ut 

Din levnadsdag 
har nått sitt slut

t
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Grums kyrka 

fredagen den 1/9 
kl. 15.00. Akten 

avslutas i kyrkan. 
Stöd gäma UNICEF 

pg. 902001-7.

Vår käre

Gunnar
Ericsson

*6/51930 
har idag länmat oss 

i stor sorg. 
Snårstadtorp 
den 17/6 2017

Systern Margit 
Svägerskan Gunilla 

Syskonbarn 
med familjer 
Övrig släkt, 

vänner och grannar

Begravningen äger rum i 
Fryksände kyrka 

torsdagen den 25/10 
kl.11.00. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Fryksände Begravnings

byrå tel. 0560-71896 
senast måndag 22/10. 
Stöd gäma Fryksände 

Hembygdsförening 
tel. 070 - 5329185

\jafnn- DtiL' Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Equmenia- 
kyrkan, Väse fredagen 

den 14/6 kl. 14.30. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Osa till 

Bolins Begravningsbyrå 
tel 0550-100 73 senast 
tisdagen den 11/6.

Tänk gäma på 
Equmeniakyrkan, Väse 

tel. 070 561 04 38.

\J F Ib olöl}-
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-*3Mi 1 Lis-BethBerg 
Karlstad
Lis-BethBerg, Karlstad, har 
avlidit i en ålder av 82 år. 
Närmast sörjande är make 
och barn med familjer.

/VwT tyo
ZDji Där gick en gammal 

odalman
med trötta tunga steg, 

han gick för att en 
sista gång 

få syna äng och teg, 
därhän med möda, 

kraft och nit 
röjt och odlat bit för bit, 

Ingvar Björkdahl

bh£01*1
Vår kära

Lis-Beth Berg
*21 oktober 1936 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad
Karlstad 30 mars 2019 

OLLE 
Magnus 

Lars och Helena 
Elina, Maja 

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Alsters kyrka 

fredagen den 21/7 
kl. 14.00. Efter akten 

inbjuds till minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 
öaskas till Widéns 
Begra vniri gsb yrå 

tel 064-102800 senast 
onsdagen den 19/7.

[ZWT Zlftba Fiölj

32 'FamiljK) *
Stilla, så stilla Du 
kära nu slumrar. 

Borta från sjukdom 
och strid.

Stor är vår saknad men 
dock vi Dig unnar. 

Vila i frid

t

§
DÖDSFALL.

Vi van Gren 
Karlstad
Vivan Gren, Karlstad, har 
avlidit i en ålder av 91 år. 
Hennes närmaste är bam 
med familjer samt syskon 
med familjer.

y/> lo> t t '\J~ —Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 

Se minnessida på fonus.se C'>

Ett stort tack till all 
personal på avd. 7, CSK. 

Ett särskilt tack till Dr. 
Peter Ekevig för gott stöd 

och fin omvårdnad.i/fl- 5; QAet ci6 jsfa ^
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Thomas Ohlsson 
Skattkärr
Vår vän och arbetskam
rat lantbruksdirektören 
Thomas Ohlsson har, som 
tidigare meddelats, lämnat 
oss.

Rolf Berglind 
Karlstad
Vår kurskamrat och f.d. kollega, riviljägmästare Rolf 
Berglind (1934- 2018) har för alltid vandrat bort från den 
värmländska barrskogen. Rolf växte upp tillsammans med 
en stor skara syskon på ett mindre skogshem man i medel- 
padska Haverö. Tidigt fick han följa sin far i timmerskogen. 
Genom hårt skogsarbete skaffade han sig så småningom 
resurser för att utbilda sig. Via realskola i Katrineholm 
och Hvilans spedalgymnasium kom han efter ambitiösa 
studier in vid Kungl. Skogshögskolan. Första terminen vid 
denna var då förlagd till Garpenberg i södra Dalarna. Där 
träffade vi Rolf i juli 1959.

Genom alla år som skogsarbetare hade Rolf skaffat 
sig en mycket god fysik. Han blev en självklar halvback 
i vårt fotbollslag och en synnerligen god skidåkare. Sina 
studier skötte han med bravur och utexaminerades som 
civiljägmästare 1963. Därefter anställdes Rolf Berglind vid 
Skogsvårdsstyrelsen i Karlstad, en institution han med 
några kortare avbrott blev trogen till sin pensionering tre 
decennier senare. Han fick vara med om avsevärda för
ändringar inom skogsnäringen, där hans krafter ägnades 
åt skogsvård. Plantering ersatte självföryngring, röjning 
blev obligatorisk och propagandan för gallring stor. Inom 
Skogsstyrelsen utarbetades år 1969 en lärobok, Bestånds- 
vård och produktionsekonomi, vars innehåll ännu denna 
dag står sig. I detta lagarbete gjorde Rolf Berglind en 
omfattande insats. Han var med och byggde ut plantsko- 
leverksamheten och såg till att plantdepåer uppfördes på 
strategiska platser. En mängd beredskapslag startades. 
Dessas syfte var att minska arbetslösheten hos skogsarbe
tare samtidigt som skogsvården gynnades. Här fick Rolf 
utlopp för sin arbetskapacitet och sin planeringsförmåga. 
Med sorg fick han bevittna ett av de största insektsangrep
pen i modem tid, när granbarkborren 1971-1981 enbart i 
Värmland tog död på 2,2 miljoner m3 gran. Det krävdes 
stora insatser innan man fick bukt med detta utbrott.

Rolf Berglinds fokus var skogsvård. Han var med under 
den mest dynamiska tiden då denna effektiviserades. Hans 
stora kunnande, hans arbetskapacitet och hans förmåga 
att leda arbetet belönades av Sveriges Skogsvårdsför- 
bund med dess utmärkelse Silverkvisten. Med sorg fick vi 
bevittna att han under sitt sista decennium drabbades av 
en svår sjukdom. Den stora ljuspunkten i hans liv, hustrun 
Margret, ställde troget upp vid hans sida. Vi söijer med 
henne och de tre barnen en stabil, trygg och ärlig kamrat.

För kurskamrater och kolleger

Gustav Fredriksson 
Lars Kardell 
Sverker Rosell

: varför han därefter inte 
j kunde agera som i sin krafts 

dagar, men han var en tål
modig kämpe som klarade 
det mesta. Vi i kamratgrup
pen med många andra 
kommer att sakna Rolf, men 
hans minne kommer att

Rolf Berglind 
Karlstad
I en ålder av 83 år har Rolf 
Berglind gått ur tiden.
Tillsammans med en stor 
syskonskara föddes han i 
landskapet Medelpad. Rolf 
visade redan från en tidig 
uppväxt ha en stor kapad- j leva kvar. 
tet, då han som 14-åring fick Närmast sörjande är hans 
fullfölja ett skogsuppdrag, maka Margret samt barnen 
som hans fader på grund med familjer, 
av ett sjukdomstillstånd 

j inte kunde fullgöra. Några 
i år längre fram, efter sina 
I studier till Jägmästare,
! tjänstgjorde Rolf först vid 
I Skogsvårdsstyrelsen i Ska

raborgs län. Ar 1963 började 
han därefter vid Skogs
vårdsstyrelsen i Karlstad.

När jag flyttade till 
Karlstad 1964, började jag 
vid samma arbetsplats, där 
jag lärde känna Rolf som 
en mycket omtänksam, 
hjälpsam och pålitlig per
son. Som skogsvårdschef 
vid Skogsvårdsstyrelsen 
i Värmlands län, där Rolf 
under lång tid tjänstgjorde, 
var han känd som en ambi-

Det är inte bara vi som 
har förlorat en stor tillgång, 
en arbetskamrat, Värm
lands bönder har mist sin 
mest lojala vapendragare.

Han var en man som såg 
till individen när stelbent 
byråkrati ville något annat.

Hans enkla och tydliga 
sätt gjorde honom populär 
hos länets lantbrukare, han 
var även uppskattad bland 
sina politikerkollegor.

Hans tydliga sätt att 
informera om stödsyste
mets krångligheter räddade A 
många bönder från sanktio
ner av olika slag.

Vi saknar och sörjer en 
väldigt ärlig och intresserad 
lantbruksdirektör som hade 
länets bönders bästa för v? 
sina ögon.

Henry Jansson

!
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Vår älskade

Rolf Berglind
* 8/10 1934 

har idag lämnat oss, 
övrig släkt och vänner 
i ljust minne bevarad. 

Karlstad den 22/7 2018 
MARGRET

Elisabeth, Anna, Helena 
med familjer

i

Gunnar Nilsson 
Kjell Holmgren jg
före detta
lantbrukskonsulenter /f tv /tiös och kunnig skogsman.

. Han arbetade ju under den 
tidsperioden då Skogsvårds
styrelsen i Värmland hade 
både högsta antal uppdrag 
och största antalet anställ- 

j da. Hans folklighet, omtänk- 
! samhet och intresse av det 

mesta, gjorde att han hos 
personal och arbetskam
rater var mycket omtyckt. 
Efter vår pensionering har 
vi, f.d. arbetskamrater med 
respektive, träffats och firat 
jämna födelsedagar under 
ett antal år, vilket har varit 
mycket trivsamt. Efter 1993 

i då Rolf slutade vid Skogs
vårdsstyrelsen ägnade han 

i sig bland annat under ett 
antal år, åt skogsbruket på

I
av' 3ö/iJ zasTack för allt Du oss 

har skänkt 
För oss Du strävat, 

pä oss Du tänkt 
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva 
i tacksamt minne

;
Vår älskade 

Make, Pappa, Svärfar, 
Morfar exh Farfar

Thomas
Ohlsson

* 13/12 1945 
Du lämnar oss 

i sorg och saknad. 
Skattkärr den 18/6 2018

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Karlstads 

Domkyrka fredagen den 
17/8 kl. 14.00. Efter akten 
inbjuds till minnesstund i 

församlingshuset. Svar 
om deltagande önskas till 
Widéns Begravningsbyrå 

tel. 054-102800 senast 
tisdagen den 14/8. 

Tänk gäma på Vi-skogens 
trädplantering tel. 054- 

180465 eller pg 900508-3.

i

i i
den egna skogsfastigheten. 
Tyvärr råkade Rolf ut för en 

' olycka ett antal år tillbaks,
KARI

Henrik och Johanna 
Louise och Jimmy 
Lina och Micke 

Barnbarn 
Övrig släkt och vänner j i

Till Er alla som på olika 
sätt hedrade minnet av 

var älskade
j DÖDSFALL.^ ZgpUC Thomas

OhlssonRolf Berglind 
Karlstad
Rolf Berglind, Karlstad, har 
i en ålder av 83 år avlidit.

' Närstående är makan 
Margret och döttrarna Eli
sabeth, Anna, Helena med 
familjer.

vid hans bortgång, för 
vackra blommor till hem
met och vid hans bår samt 

gåvor till olika minnes
fonder vill vi framföra vårt 
varma tack. Ett särskilt tack 
till personalen vid Hem
tjänsten i Skattkärr samt 
Rosenbad avd. Stranden 

för god omvårdnad 
och omtanke.

KARI
Barn med familjer

Älskad - Saknad

NW1 2,1 Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Ostra Fågel
viks kyrka torsdag 5/7 i 
kl. 14.Ö0. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till ' 
minnesstund i Försam- j 
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Begrav- 

! ningsbvrån R. Andersson 
| ! tel. 054-101001 senast 3/7. i 

Stöd gäma Ulla-Carin 
Lindquists Stiftelse tel. I i 

; 06-6600585, pg. 900049-8. I i

*76 -is
Thomas Ohlsson 
Skattkärr
Thomas Ohlsson, Skattkärr, 
har avlidit i en ålder av 72 
år. Hans närmaste är maka 
och barn med familjer.
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Vår älskade Vår kära

Solveig
Carlsson

Maj-Britt
Wickberg Vår käre

Karl Gösta 
Högkvist

*20/1 1928 
har lämnat oss 

i sorg och saknad. 
Skattkärr den 10/6 2018

Jan och Gina 
Malin och Martin 
Sara och Beshad 

Jan-Erik
Henrik och Susanne 

Anna och Niklas 
Barnbarnsbarn 

Hans i Västervik 
Övrig släkt och vänner

* 11/71926 
har stilla insomnat 

och lämnat oss.
I ljust och tacksamt 

minne bevarad. 
Karlstad den 22/8 2018

Bengt och Marianne 
Jan och Annette 

Barnbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

*30 juli 1930 
har lämnat oss 

i stor sorg och saknad.
Skattkärr 

29 december 2018 
THYRA 
Annica 
Nadja

Lars-Åke, Tommy 
med familjer 

Släkt och vänner

Vår kära

Ingegerd
Röhs

född Karlsson 
*30/3 1943 

har lämnat oss. 
Älskad - Saknad 

Skattkärr den 1 /2 2020 
JAN

Tony och Susanna 
med bam 

Camilla och Björn 
Systrar

Släkt och vänner

1h
En dag sd är jag 
borta ifrån allt 

men kvar är skogarna, 
som jag har älskat 

och dess människor 
som stätt mig nära 

som skall mig minnas 
än en liten tid, 

de marker där min fot 
har ofta vandrat 

och solen, vinden 
och de vita molnen 
blott jag skall vila 

i oändlig frid

jiLåt oss mintias 
de soliga dagar 

då sorg och smärta 
oss fjärran var 
Låt oss minnas 
de glädjedagar 

då vi alla tillsammans var 
Tack för allt

Sakta, så sakta 
Du tynande bort 

Vi stod vid Din sida 
så hjälplösa blott 
Stilla kom döden 

den kom som en vän 
tog Dig vid handen 
och förde Dig hem.

Din kärlek 
och omsorg sä stor 

Vi saknar Dig 
kära Maka och Mor

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 29/6 

i kretsen av de närmaste.
Om någon vill hedra 

minnet av Maj-Britt stöd 
gärna Cancerfonden tel.

054-18 04 65.

Begravningen äger rum i 
Östra Fågelviks kyrka 

fredag 25 januari kl. 14.00. 
Akten avslutas i kyrkan.

Valfri klädsel.
Se minnessida på fonus.se

O. Larsson

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka torsdag 13/9 
kl. 14.00. Enligt Solveigs 
önskan avslutas akten 

i kyrkan. I stället för blom
mor stöd gärna Bam- 

cancerfonden 054-180465.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Östra Fågel
viks kyrka fredag 28/2 
kl. 11.00. Efter akten in- 
bjudes till minnesstund 
på Väse Hembygdsgård. 
Svar om deltagande till 
Begravningsbyrån R. 

Andersson 054-10 10 19 
senast 25/2. Stöd gärna 
Cancerfonden eller Bris 

054-220 91 20.
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