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Grattis

Födda
Grattis busiga
Elias på din
4-årsdag
den 30/4
önskar Noel,
mamma,
pappa, farmor, mormor
och morfar.

Grattis
Aaron på
2-årsdagen
den 4/5
önskar
farmor, faster
Helena och
kusinen Inez.

Grattis
världens
bästa Alice på
1-årsdagen,
30/4. Puss
och kram
från mamma,
pappa och
Rasmus.

Grattiskramar
till vårt älskade barnbarn
Elias Odén på
4-årsdagen,
31/4, från
farmor och
farfar.

Grattis världens bästa
Alice på 1-årsdagen, 30/4.
Kramar från
mormor, morfar, mostrarna
Linda och
Malin.

Grattis älskade Daniel
som fyller 9 år
den 4/5!
Många
kramar från
syrrorna,
mamma och
pappa!

Grattis till vår
älskade
Mateo som
4/5 fyller 2 år!
Hurra hurra!
Kramar från
mamma,
pappa och
Kevin.

Grattis till vår
fina svärson
Victor Nyhuus
som fyller
40 år den 5/5.
Kramar från
svärmor och
svärfar.

Grattis vår
älskade Philip
som fyller 2
år den 3/5.
Hurra hurra!
Kramar
storasyster
Elise, mamma
och pappa.

Arvid föddes 26 februari ,
55 cm 4200 g. Grattis Anna
Otto och Erik Rune!
Välkommen önskar farmor,
farfar, Linnea ,Oskar, Elvin och
Astrid.
Den 11/4 2019 tittade han ut.
Grattis Therese och Martin
till Er lilla guldklimp Walter.
Kramar Sandra, Erica, Anders
och Biggan.

Grattis Vilmer till din underbara lillebror Elis, som
föddes den 26/3-19. Gratta
pappa och Lotta med. Kram
mamma.

Vår kära

Aino Boij

Den 18/4 firar
Sally, vår fina
lillasyster, sin
första
födelsedag.
Grattis på
1-årsdagen
önskar Leo
och Lilly!

Grattis Holly
Nyhuus på din
9-årsdag
den 4/5.
Kramar från
mormor och
morfar.

Grattis på
9-årsdagen
finaste
Alva! Vi älskar
dig! Kram
mamma
pappa och
Uliiana.

Grattis på
1.årsdagen
4/5, vår älskade Elise!
Pussar och
kramar från
mormor och
morfar.

Den här
solstrålen blir
redan 9 år
den 1/5, hipp
hipp hurra
för fina Mio
idag. Pussar
och kramar,
mamma.

1/5 fyller
denna lilla
spjuver 9 år.
Önskar Mio
Bengtsson
massor med
grattiskramar
från din mormor.

Vi tar hand om
trädgården i sommar!
Njut av sommaren medan vi
tar hand om hus & trädgård.

Halva
priset
efter
RUT
avdra
g

Vi klipper och vattnar
din gräsmatta
Vi passar huset när ni
är bortresta
Vi beskär träd och buskar
Vi städar
Vi rensar ogräs

norrort@veterankraft.se | tel: 08-525 20 900

Veckans gudstjänster Sollentuna församling
SOLLENTUNA KYRKA
Tor 2/5 • 18.30
Veckomässa
Dag Bjärnhall

Sön 5/5 • 11.00

Bred dina vida vingar
Mässa med musik av Lina
Sandell.
Maja Holmberg
Svenska psalmjazztrion och
kören Choralen under ledning
av Elisabet Wimark.

KUMMELBY KYRKA
Sön 5/5 • 10.00

Mässa
Lena Thoms
Söndagsskola 3-13 år.
Simultaneous translation to
English available.

Tis 7/5 • 10.00
Veckomässa

Läs mer på hemsidan
svenskakyrkan.se/sollentuna

EDSBERGSKYRKAN
Sön 5/5 • 11.00

Temagudstjänst
Sju sorters kakor, en gudstjänst
om drömmar, hjärtan, pepparkakor och annat livsviktigt.
Kjell Dellert
Stella Cantica

TUREBERGSKYRKAN
Sön 5/5 • 15.00
Mässa
Lilijana Berg
Turebergs kyrkokör

Tis 7/5 • 12.30
Lunchmässa

Var dag
med Gud

Vår käre

Per Arne
Henriksson-Alm
* 5 oktober 1940
har i stillhet insomnat
✝ 19 april 2019
anders
jenni
magnus
Barnbarn
släkt och vänner

Älskade mamma
mormor
gammelmormor

Ann-Mari
Andersson
* 8 mars 1934
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
✝ 13 april 2019
LOTTIE och GÖRAN
Patrik med Lucas
Andreas
Övrig släkt och vänner

Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne
står kvar.

Mamma, där Du är
lyser alltid solen.
Vi kommer alla för evigt
vara tillsammans.

Begravningen äger rum i
sollentuna kyrka den 9 maj 2019
kl. 13.00. efter akten
inbjudes till minnesstund.
Osa senast 7 maj till
pmha@hotmail.com eller
sms till 070-426 83 01.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
Pg 90 91 92-7.

Begravningen äger rum
den 16 maj kl 11:00
i Silverdalskapellet
För anmälan till minnesstund
vänligen ring IGNIS Sollentuna
tel. 08-96 26 25 eller
e-mail: sollentuna@ignis.se
senast 9 maj
Tänk gärna på
Parkinsonfonden pg 90 07 94-9
gåvotelefon 08-666 20 78

* 28 december 1937
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Sollentuna
✝ 9 april 2019
Eva-Britt & Bengt-Arne
Alexander & Madelene
Julia Kenny
Gunilla
Ida & Linus

Kom visa mej vägen
kom håll min hand
för jag är lite vilsen
och ensam ibland
det kan vi väl alla vara
kom ge mej ett tecken
jag ser och förstår
en stjärna som visar
vart vandringen går
jag är ju en
människa bara
Atle Burman
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Lillhärdals kyrka
fredag 10 maj kl. 10.00
i kretsen av de närmaste.
Tänk på Rädda Barnen
www.bergsbegravningar.se
tel. 0687-10090

