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Senste
tillskottet bland
Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön
är
själarnas
pilgrimsgång.
våra
standardkort,
nr 7403
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.
Trollskog,
där
bilden
även
Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten
följa
släktens
gång.
täcker
baksidan. Motivet
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.
trycks
än
så länge bara
Änglar den sjöngo först för markens herdar.
Skönt
från
själ
till
det ljöd:
digitalt
ochsjälsäljs
alltså inte
Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.
som lagerkort.
AVSKEDSTAGANDE
SLUTBÖN

NYHET!
VÄLSIGNELSE
Nu
kan ni få runda hörn
Kärleken är ............................................................... I. Forsman
Solosång
på era programkort, ingen
Brusa högre lilla å .............................................. B. J:son-Lindh
extrakostnad
tas ut.
Avslutningsmusik
OBS! Gäller ej lagerkort för
eget tryck!

7403 Trollskog

Namn Efternamn
* 10 oktober 1916
† 5 oktober 2014

Begravningsgudstjänst
i Västra Vingåkers kyrka
fredagen den 31 oktober 2014

Officiant: Petter Larsson

Organist: Sonja Andersson
Se fler av
våra motiv på:
Solist: Christel Johansson
www.tryckeriet.info

v VÅRA MOTIV v
Vårt motiv nr. 42 duva har
funnits länge i sortimentet
och är målad av Siv Margareta Nordqvist för vår räkning.
Hon är född 25 maj 1953 och
är en svensk konstnär och
illustratör av ungdomsböcker, främst hästböcker. Hon är
bosatt i Tobo utanför Tierp i
Uppland. Hon har studerat
vid Västerås Konstskola och
Beckmans designhögskola
(examen 1976). Hon har
illustrerat flertalet barn- och
ungdomsböcker.

v ÖVRIGT v
Vi ser framåt och satsar på
ytterligare en skrivare med
hög kapacitet. Förhoppningsvis installeras den under
vecka 48.
Full fart framåt . . .
Som vanligt har vi öppet alla
mellandagar kring jul och
nyår och hjälper er med program- och tackkort.

v OLLE WILSON v
har logga ut . . .
I över 50 år har jag arbetat i
firman och varit med om en
makalös resa.
Som ung arbetade jag ungefär på samma sätt som
boktryckarkonstens fader,
Johann Gutenberg, gjorde för
300 år sedan. Lösa bokstäver
i bly plockades ihop och sattes i tryckmaskinen. (Sedan
gick resan via maskiner som
gjöt hela rader, efter det en
fotografisk process där man
via film överförde trycket till
en plåt. Idag överförs trycket
ofta direkt från datorn till
tryckmaskinen.)
Våra kunder har till stor del
varit begravningsbyråer och
jag vill tacka för det positiva samarbete vi haft under
många decennier. En del
kunder har funnits med i över
50 år och har genomlevt både
generationsskiften och ägarbyten.
Kan också med glädje se att
traditionen och firman lever
vidare med de duktiga medarbetarna och en ung och entusiastisk företagsledare.

Vi önskar er ett
gott slut och gott
nytt år och hoppas
på ett fortsatt gott
samarbete.
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