
Med personligt engagemang, präglat av omtanke och valfrihet, 
hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig begravning. 

Vi finns när du behöver oss

Uddevallavägen 5, Kungälv
Tel: 0303-138 10

Jour dygnet runt • Hembesök • www.fonus.seGunnar

Varmt välkommen in på vårt kontor! 

Ev. uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes.
Maria Zackrisson

De vackraste rosor
vill jag ge till chefer, personal
och kunder i Bäcks lanthandel
för den oförglömliga
uppvaktningen jag fick inför
min pension.
Tack från Elvy

Ev. uppvaktning
på min födelsedag söndag
6/10 undanbedes.
Lt. Dan Andreasson

Min älskade Make
Vår käre Pappa och Farfar

László Mátraházy
* 16 mars 1942

har lämnat oss, övrig 
släkt och vänner  i 

stor sorg och saknad

Kungälv
 22 september 2013

BIRGITTA
PAUL

Fanny, Olivia

I minnet Du lever

Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig

precis som Du var

Begravningsakten äger rum i
kretsen av de närmaste. Ni som
vill hedra Lászlós minne, tänk

på Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.

Till Er alla som på olika sätt
hedrat minnet av vår käre

Eric Samuelsson
vid hans bortgång, vill vi

härmed framföra vårt varma

och innerliga tack.

SYSKON 

SYSKONBARN

med familjer

Kärnakillen Carl-David 
Granbäck är just nu ute 
på en nätt cykeltur, 
från Göteborg till Syd-
afrika.

Vi fick tag på honom  
i Granada i Spanien.

1Vad är det som driver 
dig?
– Nyfikenheten för det 

okända, och tanken på att 
korsa en kontinent för egen 
maskin. Man får oändligt 
många fler erfarenheter och 
intryck från ett år på vägen 
jämfört med ett år framför 
skrivbordet.

2 När ska du vara framme 
i Sydafrika?

– Någon gång under 2015.

3 Genom Europa har det 
gått bra, men betydligt 

tuffare utmaningar väntar?
– Ja, Afrika är nog den 

mest krävande av alla kon-
tinenter att cykla igenom. 
Sjukdomar, mygg, värme, 
regnperioder och dåliga vä-
gar. Men jag är övertygad om 
att alla möten med natur och 
människor kommer att väga 
upp eventuella motgångar 
flera gånger om. Jag är en 
sann optimist.

4 Några speciella risker?
– I Västafrika är det 

väl mest i Mali och Nigeria 
som det är lite oroligt i vis-
sa provinser. Sedan också  
Centralafrikanska Republi-
ken och östra Kongo-Kins-
hasa. Men det är ingen idé  
att detaljplanera rutter re-
dan nu för läget kan ändras 

när jag börjar närma mig.

5 Varför just cykel?
– Det är gött att pumpa 

ut benen ibland, även om själ-
va cyklingen inte är ett intres-
se i sig. Det är nog snarare så 
att jag tycker det mest perfek-
ta sättet att resa och upptäcka 
världen är från en cykelsadel. 
2010 cyklade jag genom Syd-
amerika och jag kände direkt 
att det var min grej. 

6 Vad säger mamma och 
pappa här hemma?

– De är nog vana från förra 
resan och vi mailar och sky-
par men självklart tror jag 
säkert att de är lite oroliga. 
Åtminstone kommer de att 
vara det när jag cyklar neråt 
på afrikanska kontinenten.

KatariNa BErG

3saker
... som har 
inträffat 
på dagens 
datum, den          
4 oktober.

1904: IFK Göteborg grundas.

1957: Sovjetunionen sänder 
upp Sputnik 1, den första 
konstgjorda satelliten runt 
jorden.

1970: Janis Joplin hittas död 
efter en överdos, 27 år gam-
mal.

Födda på dagens datum
Charlie Norman, svensk musiker och artist, 1920.
Jackie Collins, amerikansk författare och skådespelare, 1939.
Ulf adelsohn, moderatledare 1981–1986, 1941.
Bo ralph, professor, ledamot av Svenska Akademien, 1945.
Susan Sarandon, amerikansk skådespelare, 1946.
alicia Silverstone, amerikansk skådespelare, 1976.
 Källa: Wikipedia 

■■ I Solberga kyrka har Jarl 
Holmström jordfästs. Sam-
lingen ägde rum i kyrkan. 
Akten inleddes med You 
raise me up av Groban och 
psalm 249 Blott en dag. 
Jordfästningen förrättades 
av Krister Lundin som höll 
griftetalet. Sedan följde so-
losång Jag fick låna en ängel 
av Clamp och psalm 29 Kär-
lek från Gud. 

Avsked togs i kyrkan un-
der Amazing grace. Sor-
gemusiken framfördes av 
Anette Olsson och solo-
sången av Sofia Eliasson. 
Utgångsmusiken var Time 
to say goodbye av Sartori 
och Quarantotto. Efteråt 
var det en minnesstund i 
församlingshemmet. 

jordFästning

veckans ros

undanbedes

Kungälvs-Posten stödjer Världens barn.
Gör det du med – det är lätt gjort!

SMS:a din gåva till 72 999
SMS:a belopp, 25, 50, 75, 100, 150 eller 200 kronor följt
av mellanslag och Kungälvs kommunkod: 1482 till 72 999

Exempel:  för att ge 25 kr i Kungälv, skriv: 25 1482

Observera att endast de angivna beloppen går att ge via SMS.

Ditt bidrag gör skillnad, tillsammans gör vi stor skillnad!

Vill du bidra med ett
större belopp eller vill du
engagera dig? Kontakta 
Maria Sundstedt på tel: 

0731- 52 72 56

Genom Europa har det gått bra. För Carl-David Granbäck väntar snart större utmaningar på afrikanska kontinenten.
 Foto: PrIvAt

Carl-David cyklar från  
Göteborg till Sydafrika

Fakta

Carl-David  
Granbäck
ålder: snart 29 år
Familj: mamma och pappa
bor: Majorna, har vuxit 
upp i Kärna
Lärde sig cykla: ”På trot-
toaren mittemot macken  
i Kärna”
Första cykeln: ”oj….minns 
bara att den hade stödhjul, 
haha!”
du kan läsa mer om  
resan på bloggen: 
www.swedentoafrica.com
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