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VALKOMNA T.ILL,GöDESTADS KYRKA OCH VAR SLAKTTRÄFF LöRD 11 AUG 1984.

Program:

Sv ps 17121 ,3

Tack, o Gud att i din kyrka., Våra fäders tempelgård,
Du beskär oss ljus och styrka Och din trogna herdevård.
An i heLgedomens famn Samlar Jesu Kristi namn

En gemenskap omkring ordet, Dopets bad och nattvardsbordet.

Herrens kyrka bjuder alla Oförgänglig sabbatsfridt
Hur än orons vågor svalla Genom söndringslysten tidt
,Ty i Jesu Kristi tre Får var sjä1' som trår till ro
r'0ch mot tvivel söker fäste, Hägn likt svalan i sitt näste.

Välkomstord

En vänlig grönskas rika dräkt (Waldemar Afrt6n) Sv ps 475
Eva o Torbjörn, sång oeh fiol

Sommarpsalm (Karl Bertil Agnestig)
Camilla Bengtsson, Tvärflöjt, Enok Jönsson, 0rgel

Här1ig är jorden (B S Ingemann) Sv ps 21

Eva o Torbjörn, sång och fiol

Sv ps 475:1-3

I denna ljuva sommartid Gå ut, min själ' och g1äd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.

Av rika löv är grenen full, Oeh jorden täckt sin svarta muLl
Med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
Med större prakt och härliqhet
An Salomos dig g1äder.

Oss åkern bådar ymnig tid, Och ung oeh gammal gläds därvid
Och bör Guds mildhet prisa.
Som vill i överflödiqt mått
Oss människor så mycket gott
Var dag oeh stund bevisa.

Sv ps 600:7 (Vid Aron och Beathas gravplat.s)

Herre, signe du och råde Och bevare nu oss vä1..
Herre, ditt ansikt i nåde Lyee alltid för vår sjä1.
Herre Gud, dig tiI1 oss vänd Och din frid oss al1om sänd.
0 Gud Fader, Son och Ander Dig ske pris i allo lande.



Del te6arlista vid släktträf f en-i Griretons bygdegårC lcird.ll au6.8{

"Rostr&ss1äkten't
Es ter Berg:strörr Hul-da Anderssr
01of o Xarin Storeberg, Gunhi
Ägnee Bengtsson
na*xar oLiJ-ly--OhLssl n, V er:a Ca 6pers so ä re i dr tte+*Eagc+--tr*d+-:*€soÅ-

" G-r' önkul I e s I d,k t e nrr
' l/,argit BarthoIdss.n, Beri th Jo hlanser r
-)Ingrid Nilsson, lrfenica o Rune Årel ssen, Bo diI e

Yngv,'e e Bitte Nilssrn + 1 barn { år
fiix o Ruth BarthelCssrnrFiya I Trlb j 6;rn J. + I
{t191 ". hLT, S#"t?},Ptrii1,,u.rKir1ttnrla tse Tnsa

fnge llilsson+ l barn7 år
Svy r fn6olf Persson + I barn]år Friia c LiIl"iar BarthrlCssrn
Rutir, Johansson o Erik Bartholdssor
Märta Gustafs.rnrMajl-is o Lennart Äl-brektssolrBarbro o Kurt Perssrn
Krieter Perssrn, Lisbeth o Bengt reC 2 'larn 7 o 5 är
Mil'ae1 AlbrektssenrChristina Gustnfssrn
Änna e Gustaf Ben6;tsson,Stig Bengtssrae GunhilC * 2 stora Barn
Ingrie o Hugc BengtssearBenft-ErikrJan-Ove o Per-.l.nders !engtsson
Xatarira (Uarn)
GunneL o Rune o Canil. la Bengtssrn,MelkerrIIerdel FreCrkk Bengtsso,-r( ilarn)
Guxrer e S,v*.-I4e'*nrlsng*son + 1 vuxet barnrXerstin o Sture Einar's$on
Bröd. Einarsson 2 strKjell o "'anda Bengtsse n + 2: barn 11 o L0 år
Bertha PersscnrIIIja c Frlke PerssonrGöte Perssonrsonja o Bertil Per: sscn
Carina. o Morgan(I? e 6 år) Grace o Gerhard Persson o Rrlaert
Signe HagrenrMargerctha o Per-Hugl Kullin6sjö + J barn il o7
l,ars Gunnar c }lillan Hagran + 1 barn

n , In6egerd o John Perssrr
Id Johanssen Strrg.

KJ elf Rehr+ 2 barp 1,L:.

barn l0 år.
Lill + l' BaIn( I0 o ir år

iXungagårdss1äkten'o

Ännia o Helge Pettersson , Elsa

HäK:f'€lktvå:g'"'
r Sten Engelbrektsson
r Karin Iarssrn

"V är ös läk t entr

LinnSe Jckranssrn, Barbro Claessor:,. Gösta Stensson -S,ut,-t r/
Clary o Lenrrart Fjklbv' , Märta Johansson. / -

f{'r:-.iil' \r"-&;-\-a*

" Rä rtnel i d.s.i" äx t en "
k'ela o Karl Erik Måns; onrselvei-g o Hå.k-an Gusi:rfsson
I rrg Fri r t o f ngvar llå nsso n
Ingegerd. Bärjesson, Ike ÄgreLI ned, f nger] Felke Ägr:el-;
Årina B6rjesscn,Xarirr o Gunnar Johanssrn
Je hen Ben6ltsse n , Xers ti n ei Bertil Änders-eo n
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