
Elsie Doverby
V 6 december 1929
= 28 april 2022

TILL MINNE AV



Den här boken har vi sammanställt efter begravningsceremonin.
Vi hoppas den blir till ett fint minne.

Tack för att vi fick förtroendet att hjälpa till med begravningen.

Med vänlig hälsning
Anna Eriksson
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Elsie Doverby
V 6 december 1929
= 28 april 2022

Begravningsgudstjänst i
Slottskapellet

onsdag 22 juni 2022

INLEDNINGSMUSIK
What a Wonderful World – B. Thiele/G. D. Weiss

INLEDNINGSORD

PSALM 297
1. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, skön är
själarnas pilgrimsgång. Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

2. Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa
släktens gång. Aldrig förstummas tonen från himlen i
själens glada pilgrimssång.

3. Änglar den sjöngo, först för markens herdar. Skönt
från själ till själ det ljöd: Människa, gläd dig, Frälsarn är
kommen, frid över jorden Herren bjöd.

SOLOSÅNG

GRIFTETAL, ÖVERLÅTELSE, BIBELLÄSNING

BEGRAVNINGSBÖN

4

Elsie Doverby



HERRENS BÖN – VÅR FADER
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som
i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss
våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld
till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss
från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i
evighet. Amen.

PSALM 190
1. Bred dina vida vingar, o Jesus, över mig, och låt mig
stilla vila i ve och väl hos dig. Bli du min ro, min starkhet,
min visdom och mitt råd, och låt mig alla dagar få leva
av din nåd.

2. Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod. Giv mig
ett heligt sinne, en vilja ny och god. Tag i din vård och
hägnad oss alla, stora, små, och låt i frid oss åter till
nattens vila gå.

SOLOSÅNG

AVSLUTNINGSMUSIK
Amazing Grace – Trad.

URNAN BÄRS UT TILL GRAVEN

AVSKEDSTAGANDE

SLUTBÖN OCH VÄLSIGNELSEN

Officiant: Ann Aldén
Kantor: Maria Svaninger Anefur
Griftetal: Theres Frisk Svensson

Sång: Marie Doverby Lindberg, Elin Doverby
Ceremonivärd: Anna Eriksson
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Till minne av 

Elsie Doverby 

har gåvor lämnats till 

Frälsningsarmén 

 

Tack för lång vänskap. 

Vi kommer att bevara alla fina minnen. 

Gunnel och Sivert 

 

Tack för mångårig vänskap 

Berit och Iris Ageheim 

 

En sista hälsning 

Gunvor Byrmo 

 

Vila i Frid 

Elisabeth Isaksson 

 

Britt-Marie Rossiter 

 

Inger Lindberg 

 

En kär faster har lämnat oss.  

Elsie var alltid positiv och omtänksam.  

En länk som nu brustit men som gav trygghet. 

Ann Charlotte och Kent Bergman med familj 

 

Tack för härliga minnen och fin gemenskap  

när vi hade barntimma i Bankeryds missionskyrka 

Anna-Karin Ljungberg 

 
 

 

 

Tack för alla underbara skratt och härliga minnen älskade du                      

Marie Doverby Lindberg med familj 

 

Vi minns Elsie med full fart och energi! En av familjens trygga vuxna.  

När Björn var ny i Sverige kanske han inte alltid förstod vad hon sa,  

men uppskattade hennes smittsamma entusiasm och glädje!  

Tackar Gud för dig, Elsie och vet att du nu är hemma      

Helfrid Björn och Tristan Schulte-Herbrüggen 

 

En kär hälsning och ett sista farväl 

Anita o Lasse Larsson 

 

Karin och Magnus Vrethem 

 

Vila i frid 

Ylva, Lennart, Göran, Gert, Mats, Åke, Stig med familjer 

 

Takk till Frelsearmen i Jønkøping 

Eva Doverby med familje 

 

Tack för din positiva utstrålning.  

En sista hälsning 

Maj Johansson 

 

Nu får du vila i frid kära faster. 

Björn-Åke & Jürgen 

 

Sov i ro!  

Varma hälsningar, Ulrika Lind, Katharina och Patrik Egelrud 

 

Brita Weiler 

 

Elisabeth och Gunvor Byrmo Bergh 
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En sista hälsning  

från Barbro Emanuelsson 

Annika Qvarnström 

 

Diakonia 
 

Vila i frid 

Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
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Till minne av

bidrar vi till att nytt liv växer och gror i Vi-skogen. 
Tillsammans med Vi-skogen arbetar Fonus för en hållbar 

miljö och för att bekämpa fattigdom i östra Afrika. 

FONUS 
ETT PERSONLIGT 

AVSKED VI-SKOGEN
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