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Vår älskade

Simon Andersson
* 1 november 1946

� 25 maj 2020

har lämnat oss 
i stor sorg och saknad

M A R G A R E T A
ELIZABETH

BELINDA och OLA
EMILIE och MARKUS

Max, Olle
Släkt och många vänner

Herren är min herde, 
mig skall intet fattas,
han låter mig vila 
på gröna ängar,
han för mig till vatten 
där jag finner ro

Psalt. 23:1-2

Begravningen äger rum i Älvsjökyrkan
torsdagen den 18 juni kl 11.00 med

efterföljande minnesstund. 
Med tanke på nuvarande restriktioner
kontakta Liljemarks Begravningsbyrå
för mer information tel 08-580 353 40.

Tänk gärna på Vi-skogen eller
Älvsjökyrkan.

Simon Andersson hade ett starkt 
hjärta. När den sällsynta neuro-
logiska sjukdom, som han tving-
ades leva med hela sitt liv, gradvis 
men obönhörligen berövade ho-
nom alltfler livsfunktioner, käm-
pade hans hjärta och orörda in-
tellekt vidare. I sin fysiska bräck-
lighet framstod han, som tidigt 
anförtrott  oss vänner att han 
nog skulle kunna bli 60 men inte 
mycket mer, nästan som odöd-
lig när han återvände efter kri-
tiska intensivvårdsperioder och 
redovisade sina upplevelser i lika 
berörande som drastiskt formu-
lerade rapporter från dödsrikets 

förgårdar.
Hans hjärta 

var lika starkt i 
sitt engagemang 
för människor 
som för ett bätt-
re samhälle. De 
sista åren greps 
han och stärktes 

i sin livsvilja av klimatfrågans all-
var. Han följde forskning, skrev 
egna uppfordrande debattinlägg 
och tog sig i sin permobil till de-
monstrationer och seminarier.

AKTIVIST VAR han redan under stu-
denttiden i Lund, på student-
hemmet Micklagård, i Kristna 
studentrörelsen och i den radi-
kala studentpolitiken. Pådrivan-
de aktivist fortsatte han att vara 
efter flytt till Stockholm i bland 
mycket annat fackklubb, poli-
tik och inte minst Älvsjökyrkan. 
I Sändaren medverkade han med 
underfundiga tankar från terras-
sen på sidan 3.   

Sitt yrkesliv hade han som 
uppskattad statstjänsteman på 
Statskontoret. Han blev ledande 
expert på styrningen av statliga 

myndigheter och regionernas or-
ganisation, tillhörde redaktionen 
för  tidskriften Administrations-
Tema och utredde både försäk-
ringskassan och Svenska kyrkans 
framtid. På de utredningar han 
inte medverkat i skrev han re-
missvar, fler kanske än någon an-
nan i svensk offentlig förvaltning. 

MITT I allt allvar och engagemang 
förblev spexförfattaren från 
Micklagård en glad gamäng med 
befriande humor och självdis-
tans som utmanade de gränser 
sjukdomen påtvingade honom. 
Beklagade Simon någon gång sitt 
öde, var det aldrig något han lät 
oss vänner ta del av. Desto mer 
uttryckte han glädjen och stolt-
heten över att ha fått ett liv med 
familj och barnbarn.

I sorgen och saknaden är det 
en tacksam glädje att minnas vår 
vän Simon. Han vågade leva.          

MINNESORD

Simon Andersson 
Älvsjö

Simon Andersson, Älvsjö, har 
avlidit 73 år gammal. Simon 
Andersson, Älvsjö, har avlidit 73 
år gammal. Hans närmaste är 
hustrun Margareta och 
döttrarna Emilie med familj, 
Belinda och Elizabeth.

JAN-ERIK BILLINGER
KENNETH KIMMING

ANDERS MELLBOURN
ERIK ÅBERG

Låt din gåva komma 
många till del.

Stöd Equmeniakyrkan 
pg: 90 03 28-6

Vår kära
Syster Faster Moster

Alpha Fraim
* 11 november 1927
i Chicago, Illinois

har stilla insomnat

� 10 maj 2020
i Enskede, Stockholm

Älskad - Saknad
- men vilar i frid!

Lämnar oss med fina 
och ljusa minnen.

Tack för våra år tillsammans!

Syster och Syskonbarn
Släkt och Vänner

Du är inte längre med oss
ty Ditt Liv har nått sitt slut.
Vi bär dock i våra sinnen -

till Ditt minne - en varm Salut!
Så mycket gott i världen,

har Du, på olika ställen, gjort!
När man nu tänker tillbaka,
så gick ju Livet lite för fort!

Agnetha

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste 

i Skogskapellet den 24 juni kl 11.45
Tänk gärna på Stiftelsen 

Min Stora Dag
Swish 900 51 33

 Pg 90 0513-3  Bg 900-5133

www.halldoffs.se

Ingela föddes den 2 oktober 1946 
i Västerås. Då hennes far jobbade 
som yrkesinspektör så flyttade 
hon runt mycket i sin barndom 
men hon bodde många år i Gävle 
och döptes till Kristus i Imma-
nuelkyrkans baptistförsamling i 
Gävle i unga tonår. Ingela utbil-
dade sig till sjuksköterska och 
i Uppsala träffade hon sin man 
Svante Eriksson som utbildade 
sig till läkare. Tillsammans upp-
levde de en missionskallelse och 
reste 1974 till Zaïre (nuvarande 
Kongo Kinshasa) för tjänst som 
missionärer inom Svenska Bap-
tistsamfundet i Bandundus Bap-
tistsamfund. Tillsammans arbe-
tade de inom sjukvården på or-
terna Bosobe, Duma och Mimia. 
Ingela hade ett stort hjärta för 

den kongolesiska befolkningen 
och speciellt för fattiga och sjuka. 
Hon fick även många personli-
ga vänner i Kongo och fortsatte 
kontakten med dem under åren 
i Sverige. Ingela var också en god 
och kär kollega för oss missio-
närer.

INGELA OCH Svante fick tre barn 
– Maria, Sara och David. Både 
Maria och David har gått i för-
äldrarnas fotspår när det gäl-
ler engagemang i biståndsarbete 
och i Kongo, bland annat genom 
biståndsorganisationen Bilanga 
som hjälper befolkningen i Kon-
go att evakuera jordbrukspro-
dukter. En av Bilangas båtar har 
fått namnet ”Mama Ingela”.

Under åren i Sverige hade Ing-
ela och Svante sin andliga hem-
vist i Karlstads baptistförsamling 
som stod bakom dem i förbön 
och stöd. Även i Sverige engage-

rade de sig för människor i nöd, 
speciellt för flyktingar som kom-
mit till Sverige. Ingela och Svante 
arbetade också för Örebromissi-
onen (nuvarande EFK) i Central-
afrikanska republiken i mitten av 
1990-talet där Svante hastigt av-
led. Detta blev en chock för såväl 
Ingela som hela familjen och sak-
naden efter Svante var mycket 
stor under resten av Ingelas liv. 

EFTER AFRIKAPERIODEN 1974-1995 
var Ingela engagerad i olika för-
samlingar i Sverige, bland an-
nat i Flemingsberg. De sista åren 
bodde Ingela i Karlstad och hade 
fortsatt relation till Tingvallakyr-
kan. 

Tillsammans med familjen 
och oss missionärskollegor är det 
många i Kongo som minns Ingela 
och uttrycker sin sorg över hen-
nes bortgång. Efter ett innehålls-
rikt liv där hennes tro fått leda i 
både medgång och motgång har 
Ingela nu fått flytta hem till Her-
ren. Vi minns henne med stor 
värme och som ett föredöme.

MINNESORD

Ingela Eriksson
Karlstad
Efter en längre tid av sjukdom 
har Ingela Eriksson - älskad 
syster, mor, mormor och farmor, 
och mycket uppskattad 
missionär i Kongo Kinshasa - 
lämnat jordelivet den 17 maj. 

MISSIONÄRSKOLLEGAN 
CHRISTER DAELANDER 
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Sändaren — papperstidning  
och e-tidning varje vecka! 

Nu finns det möjlighet att prenumerera  
på Sändaren endast som e-tidning! 

SVARSPOST
Kundnr: 205 190 85
110 22 STOCKHOLM

Nu kan du läsa Sändaren i  
din mobil eller läsplatta!

Som prenumerant får  
du Sändaren både som  
papperstidning och digitalt  
– till samma pris.

Sök på ”Sändaren” och 
ladda ner i App Store 
eller Google play.

Läsglädje!
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201 00 17

6 månader (25 nr) för 532 kr.
202 00 17

Endast e-tidning (50 nr) för 899 kr.
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Bekvämt 
& enkelt!

Du kan också beställa din prenumeration på webben!   
www.sandaren.se/info/prenumereraPensionär: 25% (50 nr) för  
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