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LÖRDAG 2 FEBRUARI 2008

V!r "lskade

Ulla Nilsson

Anders Myhr

* 9 november 1924
- 21 januari 2008

* 1 augusti 1931

- 22 januari 2008
har l"mnat oss
i stor sorg och saknad
DAGNY
MATS och AGNETA
Andrea
NIKLAS och MONICA
Sebastian Selma
DAVID och PAULA
Sl"kt och v"nner
Vi ditt minne skola akta
du ett st˛d f˛r oss d! var
t!rar falla
˛dmjukt sakta
i de sp!r du l"mnat kvar
Begravningen "ger rum
fredagen den 29 februari
kl 14.00 i Allhelgonakyrkan. Efter akten
inbjudes till minnesstund
p! NˇrnbergHuset.
Anm"lan till Fonus,
tel 08-709 84 46 eller
katarinav@fonus.se senast
den 22 februari. F˛r mer
info, se www.myhr.se

har stilla insomnat
BIRGITTA
KENT och MONA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningen "ger rum
fredagen 22 februari kl 12.00
i Br"nnkyrka kyrka. Efter
akten inbjudes till minnesstund. Osa till Fonus senast
18 februari tel 08-7098460
eller skarholmen@fonus.se

Karin Nordin
* 2 januari 1926
✝ 19 januari 2008
ÅKE
LENA och ÅKE
Emma Louise
Släkt och vänner
Gråt ej för att jag är
borta
gläds för att jag har
funnits
Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen den
26 februari, kl 14.00 i
Solna kyrka.Efter akten
inbjudes till minnesstund.
O s a till Fondkistan Solna
tel 08-470 52 60 senast
21 februari. Istället för
blommor tänk på
Hjärt-Lungfonden
tel 0200-88 24 00.

Dorrit Norén
föddes den 15 oktober 1919
och gick ur tiden
den 13 januari 2008
LARS
Jag och min fru
Andrea

V!r k"ra Mor
Sv"rmor, Mormor och
Gammelmormor

Karin Norman
* 4 december 1908
- 25 januari 2008

Far har r"ckt ut handen
Mor har fattat den
P! den andra stranden
M˛tas de igen
Begravningen "ger rum
torsdagen den 21 februari
kl 13.00 i Djur˛ kyrka. Efter
akten inbjudes till minnesstund. Osa till Fonus p!
tel 08-709 84 35 eller
nacka@fonus.se senast
den 18 februari. T"nk g"rna
p! Hj"rt-lungfonden
tel 0200-88 24 00.

V!r k"ra

Gunborg
Pettersson
* 8 november 1920
- 19 januari 2008
har stilla insomnat
SIV
MARIANNE och
SIGGE
KARIN och BENGT
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Sl"kt och v"nner
Slut "r "ngslans och
orons tid.
Nu Du vilar i trygghet
och frid.

V!r Pappa
Morfar och Farfar

Valter Petre¤n
* 4 maj 1921
har l"mnat oss

* 7 september 1930
- 17 januari 2008

Kurt Sjökvist
* 14 juli 1929
har idag lugnt och stilla insomnat älskad, sörjd
och saknad
Stockholm 23 januari 2008
ULLA
EVA och ERIK
Isabelle Madeleine

Sasha, Darja och Leigh

Begravningen sker tisdag
12 februari kl 13.15 på
Elfviks Gård på Lidingö.
Efter ceremonin äter vi
en bit och talar om Dorrit.
O s a senast 8 februari
till Borgerliga
Begravningsbyrån PAX
på 08-654 15 00 eller mejla
till info@borgerlig.se
Klä er gärna som ni vill.

Margareta Spaander

Min älskade Make
Min fantastiska Pappa
Min käre Svärfar
Världens bästa Morfar

och våra döttrar
kommer att sakna henne
mycket.

—KE
INGER och RONNY
Karina och Magnus
Lovisa Jonatan
Svante och Sara
Oskar Nina
Sl"kt och v"nner
Min älskade Maka
Mamma Mormor

V!r k"ra
Min mamma är död

Säg inte, att ingenting blir kvar
av den vackraste fjärilen livet gav.
Säg inte, att vingarnas färg bleknar bort
och försvinner i vinden som stoft, som stoft.
Om fjärilens kropp måste gömmas i grav,
är ändå den svindlande flykten kvar!
Bo Setterlind

Pappa
Varma händer
Stor och öppen famn
Någon att alltid lita på
En trygg och säker hamn
För att måla en egen
värld
Du gav mig akvarellfärger och ark
med varm choklad
och mackor
vi gav oss ut i
skog och mark

När du fanns här
Var allt ljust och klart
Men nu när du är borta
Är allt grått och trött
Nu är dagarna långa
Och ingenstans lyser
ljusen
Jag visste att du visste
att jag älskade dig
Men det är alltid svårt
att säga
"Hej då"!

MAUD och LASSE
Leilah Cristofer
CHRISTER och LENA
Sophie Michael
#vrig sl"kt
Goda v"nner
Grannar
Avskedets stund f˛r alltid har kommit,
solen har s"nkt sina str!lar i frid
Borta f˛r alltid "r Mor som vi "lskat,
borta fr!n v"rldens oro och strid
Saknad av m!nga men mest av de sina
Leva Du skall uti minnenas led
Tyst "r v!r h"lsning, sakta vi viska,
sov gott, k"ra Mamma, vila i frid.
Begravningen "ger rum torsdagen den 14 februari
kl 13.00 i J"rf"lla kyrka. Efter akten inbjudes till minnesstund. O s a till Fonus tel 08-709 86 80 senast 11 februari.
Ej helsvart kl"dsel
T"nk p! Cancerfonden tel 020-78 11 79.
Varmt tack till Stockholms sjukhem avd. 4.

Isabelle

V!r k"ra

Vidare ut i världen vida
Du, alltid uppmuntrande
- ett härligt stöd
Du, alltid omåttligt stolt
Du gav mig idéer
och uppslag
med en härlig glöd

Det är svårt
att säga farväl
utan att fälla en tår
Men när jag siktar
blicken
mot stjärnorna
letar jag bara,
bara efter dig.

En underbar morfar
med gott om tid
Idérik, rolig och glad
För Bellan och Madde
en stor favorit

Madeleine

Vi saknar Dig!
Eva

Varmt Tack till fantastisk personal på Årstahemmet
avd. 1, som gav Kurt fin omsorg och omvårdnad och
som även tog väl hand om oss i familjen! Ni är alla
änglar! Ni som vill hedra Kurt, tänk gärna på
Rädda Barnen, www.rb.se

Begravningen "ger rum
torsdagen den 14 februari
kl 11.00 i Kista kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till
Fonus Farsta telefon
08-709 84 20 senast 11/2.

Pirkko
Sundberg
* 15 maj 1927
✝ 30 december 2007
MIKLOS
KENT
Sanne, Adam, Andreas
Tori
Släkt och vänner
Vem kan segla förutan
vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från
vännen sin
utan att fälla tårar?
Jag kan segla förutan
vind,
jag kan ro utan åror,
men ej skiljas från
vännen min
utan att fälla tårar
Begravningsakten har ägt
rum.

14 januari 2008

Vår älskade

Beatrice
Nyström
* 27 december 1914
† 22 januari 2008
JAN-OLOF och ANNE
ANNE-CHARLOTTE
TORKEL och CHRISTINA
Barnbarn
Mycket är oss givet,
mången skatt så stor
men blott en gång
i livet
skänkes oss en mor.
Och när detta varma
hjärta
inte klappar mera här
då känner vi med
smärta
att det bästa borta är.
Begravningen äger rum i
Bromma kyrka torsdagen
den 21 februari kl 15.00.
Tänk gärna på Situation
Stockholm, pg 90 19 19-1.
Därefter inbjudes till
minnesstund i Sockenstugan. O s a till Terlings
Begravningsbyrå,
tel 08-704 32 38, senast 16/2.

MILLAN och HANS
INGVAR och
ANNA-CARIN
ELSIE och KENNETH
JENNYoch PETER
Barnbarn
barnbarnsbarn
Sl"kt och v"nner
Begravningen "ger rum i
St:Eskils kyrka torsdagen
den 21 februari kl 14.00
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Fonus
tel 08-709 84 30 alternativt
haninge@fonus.se
senast 13/2 Ist"llet f˛r
blommor t"nk g"rna p!
UNICEF pg 90 20 01-7

Gustav
Svensson
* 30 oktober 1914
✝ 16 januari 2008
Släkt och vänner
Begravningen äger rum
onsdag den 20 januari
kl. 11.15 i Liljans kapell,
Råcksta.

Vår älskade

B˛rje Sandelin
* 10 september 1942
- 26 januari 2008
INGELA
MARIE och OLA
Ivar
CAMILLA och TOM
MICHAEL och
CECILIA
HILDEGARD och TAGE
Berit och Mats
#vrig sl"kt och v"nner
N"r Dina steg
har tystnat
finns "nd! ekot kvar
N"r Dina ˛gon slocknat
vi alla minnen har
Vi spar dem i v!rt hj"rta
tar fram dem
d! och d!
S! kommer Du f˛r alltid
att var h"r "nd!
Begravningen "ger rum
i Sollentuna kyrka
onsdag 13/2 kl.15.00.
Efter!t inbjudes till
minnesstund. Svar till
Fonus 08-7098600,
sollentuna@fonus.se
senast 8/2

* 4 januari 1943
✝ 25 januari 2008
ANNIKA

V!r k"ra Mamma,
Sv"rmor, Farmor
och Gammelfarmor

FREDRIK och SUSANNE
Linn Jakob Emelie

PETER och LINDA
Hugo Felicia

Vera Ullskog

SUSSIE och PELLE
Alexandra Sofia Lovisa

CARL och CORNELIA
Fredrika Karin

- 23 januari 2008

MAMMA
Syskon med familjer
Släkt och många vänner
Min Sven
Vi tänder en eld uti Siljansnäs ateljé
och skådar i glöden - där kan vi se
att när vinden kommit från rätt håll
vi fyllt våra segel och haft full kontroll
över våra liv, som vi styrt rätt och riktigt,
ibland kanske lite försiktigt.
Vår kärlek består - vi älskar varandra.
Vi delar med oss till våra nära
och till många, många andra.
Din Annika
Begravningen äger rum i Oscarskyrkan
torsdagen den 21 februari kl 14.00.
Därefter inbjudes till minnesstund.
Svar om deltagande senast den 14 februari till
Arvid Wærners Begravningsbyrå på tel 08-663 16 15
eller e-post osa@waerners.se
Tänk gärna på
Stiftelsen MasOlles Gammelgård, Siljansnäs
bg 249-7790

f˛dd Cronholm
* 7 november 1919
- 27 januari 2008
BO och ULLA
S#REN och MARIA
Stefan
Syskon
#vrig sl"kt och v"nner
Begravning sker i
H"sselby Strands kyrka
onsdagen den 5/3 kl 13.00.
D"refter inbjudes till
minnesstund. Osa till Fonus
tel 08-7098664 senast 27/2
T"nk g"rna p! Demensfonden Pg 90 08 58-2

V!r k"ra Pappa
Sv"rfar, Morfar
Farfar och Gammelmorfar

Ragnar
Wadstedt

Sven Skarendahl
Allas v!r $lskade

Sigrid Stridh

* 19 maj 1917

HANS och ANITA
Anna Sara
Vera
G#RAN och ANITA
Helena Henrik
Marcus
#vrig Sl"kt och V"nner
Klockorna ringa
s! sakta till ro
Mor har f!tt
ett lugnare bo
Aftonens stj"rna
lyser s! blid
Sov, lilla Mor,
vila i frid.
Begravningen "ger rum i
Markuskyrkan onsdag
20 feb kl 14.00. Efter!t
inbjudes till minnesstund,
osa till Fonus 08-7098400
enskede@fonus.se f˛re
13 feb.Valfri kl"dsel.
Tack till hemtj"nsten i
Bj˛rkhagen samt
distrikts-sk˛terskor och
l"kare p! v!rdcentralen
f˛r god omv!rdnad.

* 4 mars 1917

- 23 januari 2008
EWA och PER
GUN och JIM
JIMMY
Barnbarn
Barnbarnsbarn
En stor sl"kt som
"lskar Dig och m!nga
k"ra v"nner
I sorgen finns
gl"djen
f˛r allt som Du gav,
av k"rlek och omsorg
till dem Du h˛ll av.
REDO att hj"lpa,
glad i Ditt sinne,
#r Du oss alla i
k"raste minne.
Du har nu r"ckt ut
Din hand
Mamma har fattat
den.
I himmelens land
d"r m˛tas ni tv!
igen.
Begravningsakten "ger
rum i S:t Maria Magdalena
kyrka fredagen 22 februari
kl 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
F˛rsamlingssalen.Osa till
Fonus senast 16 februari
tel 08 709 86 10

