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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
Karl-Gustav Ringel. Förre
träindustriarbetaren och kyrkvaktaren i Vårdinge, KarlGustav 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, verksam 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.
Torsten Ullman. Bragdmedaljören i pistolskytte Torsten
Ullman har avlidit, 85 år gammal.
Han vann OS-guld i Berlin
1936. Året därpå belönades
han med Svenska Dagbladets
guldmedlaj - Bragdguldet.
Totalt deltog han i fem olympiska spel och vann även två
bronsmedaljer.
Han
blev
världsmästare tolv gånger,
nordisk mästare 14 gånger och
vann 44 svenska mästerskap i
pistolskytte.
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Till minne av
Karl-Gustav
Ringel

En av Vårdinges största personligheter har gått ur tiden,
Karl-Gustav Ringel.
Han hade hela Vårdinges historia i sin hand och saknas nu
av alla i socknen.
To Aschan

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 fredagen den 21 maj kl 12.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården, Mölnbo.
Tänk på Vårdinge Hembygdsförening pg 49 30 78-0.
O.s.a. till Begravningsbyrån, tel 0158/12331 senast
måndagen den 17 m^j.

Till minne av•**>
Kalle Ringel
"
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Vårdinge har sorg. Kalle v
Ringel har lämnat oss. Han var lj
en stor hembygds- och kulturpersonlighet med glimten i
ögat och en positiv livssyn.
Även inom musikens område hade Kalle ett levande intresse. Han gladde oss många
gånger med både dragspel och
fiol.
Vi Vårdingebor minns honom 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 under många år känner en stor
saknad och tomhet. Våra tankar går till Margit, barnen och
deras familjer.
Maj-Lis Thor med familj

