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En god Make, 
Far och Farfar 

Karl-Gustav Ringel 
* 9 augusti 1918 

har i dag hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad. 

Vårdinge den 9 maj 1993 

MARGIT 
Lennart och Kristina 
Roger och Marianne 

Barnbarnen 
Broder 

Övrig släkt och många 
vänner 

En dalande dag 
En flyktig minut 
Ar människans levnad i 

tiden. 

Begravningsakten äger 
rum i Vårdinge kyrka fre-
dagen den 21 msy kl 12.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i Hembygds-
gården, Mölnbo. 
Tänk på Vårdinge Hem-
bygdsförening pg 49 30 78-0. 
O.s.a. till Begravningsby-
rån, tel 0158/12331 senast 
måndagen den 17 méy. 

Till minne av 
Kalle Ringel 

Vårdinge har sorg. Kalle 
Ringel har lämnat oss. Han var 
en stor hembygds- och kultur-
personlighet med glimten i 
ögat och en positiv livssyn. 

Även inom musikens områ-
de hade Kalle ett levande in-
tresse. Han gladde oss många 
gånger med både dragspel och 
fiol. 

Vi Vårdingebor minns ho-
nom med tacksamhet från 
hans tid som kyrkvaktmästare 
i Vårdinge kyrka. Hans vänliga 
omsorg om allt och alla. 

Vi som fått vara grannar och 
vänner till familjen Ringel un-
der många år känner en stor 
saknad och tomhet. Våra tan-
kar går till Margit, barnen och 
deras familjer. 

Maj-Lis Thor med familj 
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KRRL &UtTAV RJMCEL 

KARL-GUSTAV RINGEL, SPELKOMPIS OCH GOD VÄN. 
SISTA GÅNGEN VI TRAPPADES OCH SPELADE, VAR 
PÅ P.R.O.s MÖTE I TROSA FOLKETS HUS DEF 
14 APRIL'1993. DÅ KOM HÄN TILL TROSA OCH 
SPELADE MED OSS "TRE GUBBAR" PÅ MÖTET. 
VI SPELADE: KVÄSARVALSEN, SPISKROKSVALSEN, 
BRÄND-PERS VALS, POLKETT FRÅN GRYCKSBO OCH 
GÄRDEBYLÅTEN. 

Dödsfall Till minne av 
Karl-Gustav 

Ringel 
En av Vårdinges största per-

sonligheter har gått ur tiden, 
Karl-Gustav Ringel. 

Han hade hela Vårdinges hi-
storia i sin hand och saknas nu 
av alla i socknen. 

Ta Aschan 

Karl-Gustav Ringel. Förre 
träindustriarbetaren och kyr-
kvaktaren i Vårdinge, Karl-
Gustav Ringel, Hjorthagen, 
Mölnbo, har avlidit i en ålder 
av 74 år. 

Den bortgångne var 1954 till 
1975 kyrkvaktare i Vårdinge 
församling. Därefter var han, 
fram till pensioneringen, verk-
sam vid Lundqvists Snickerier 
i Gnesta. 

Karl-Gustav Ringel hade ett 
stort kulturhistoriskt intresse 
och samlade historiska fakta 
om Södermanland, främst 
Vårdinge, Gnesta-Daga och 
Järna. 

Närmast anhöriga är maka, 
barn med familjer, barnbarn 
samt broder. I*//S~~ 
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VÅRDINGE den 21/5 1993 

Ti l l minne 



A v e ye r u m ..Cbarl^ n o d Orgel 

1 Himmelen, 1 Himmelen Uamm»1 D ?H a m elodi^ 

Sv. ps. 197 
Förskönad står naturen Uti sin hGgtidsdr^i 
Vad ljuvlig vällukt, buren På varje vind^*- fläkt' 
Vad prakt, vad rikedomar, Som skifta 
Allt lever, doftar, blommar För c^g, o aij t 

1 luft, i lunder höras Mång tuser( fröjde} , 
Skall ej vår tunga röras Och lova herren 
Skall ej vår frälsta anda, Ur jor^ns soi> hö id 
Sin känslas offer blanda Med all n ^ t u r e n ^ ' 

Snart våren är förliden, Men, JesU) när bliv 
Med oskulden och friden Du oss din Ande § s s 

Att hjärtats stormar tystna Och s^len fA 1 V'i n r o 
Till dina bud må lyssna, På dina j^ften t r S ^ 

GK1FTETAL 

ÖVERLÅTELSE 

BEGRAVNINGSBÖN 

iJv. ps • 201 
lin vänlig grönskas rika dräkt 
Har smyckat dal och ängar. 
Nu smeker vindens ljumma fläkt 
De fagra örtesängar, 
Och solens ljus Och lundens sus 
Och vågens sorl bland viden 
Förkunna sommartiden 

0 e n du, o Gud, som gör vår jord 
Så skön i sommarens stunder, 
Giv att jag aktar främst ditt ord 
Och dina nådestunder. 
Allt kött är hö, Och blomstren dö, 

^^ch tiden allt fördriver; 
Blott Herrens ord förbliver. 

Då må förblekna sommarns glans 
Och vissna allt fåfängligt; 
Min vän är min och jag är hans, 
Vårt band är oförgängligt. 
L oaradis Han, huld och vis. 
Mig sist skall omplantera, 
Där intet vissnar mera. 

AVSKEDSTAGANDE 

Det finns djup i Herrens godhet.v Sv. ps. 285 
^^o lo sång 

Gammal fäbodpsalm. 
Orgel 

^Präst, fiol Mats Askeljung 
Orgel, sång Eva Claesson 


