
 

Ann-Britt Larsson, Kristinehamn 

Vår soldatkamrat Ann-Britt Larsson befordrades till härligheten 16 

juli i en ålder på 74 år. Maken Karl, sonen Thomas med familj samt 

släkt och vänner har mist en maka, mor och vän vars omsorg aldrig 

visste någon gräns. 

Ann-Britt har sedan sin soldatinvigning varit en aktiv soldat. I Ann-

Britts liv fanns det en trygghet som hon fann hos vår frälsare. Tryggheten hos vår 

Herre var det som bar henne när sjukdom drabbade henne. Cancern följde Ann-Britt 

i många år, men det fanns alltid en positivitet hos henne. Hon var inte en stor och 

reslig person, men en stor människa för många av oss. Hon var inte den som talade 

till människomassorna men berättade med sitt liv om sin Frälsare. 

Tron på vår Frälsare om att han skulle gripa in och hjälpa henne fanns in i det sista. 

Det senaste året tog sjukdomen hårt på Ann-Britt. Cancern ville inte lämna henne 

utan fanns där på olika sätt. När jag besökte henne och frågade hur det var så sa 

hon för det mesta "det går", men hur är det med din familj, barnen, Sven-Inge? Det 

ville hon veta. 

Att hon låg svårt sjuk var inte det viktigaste just då, utan omsorgen om sin nästa 

kom i första hand. Vi vet att Gud inte lägger på någon människa prövningar, men 

Herren tillåter prövningar att komma till oss. Prövningar som han vet att vi orkar 

med. Vi som såg Ann-Britt kan bara tänka tillbaka med beundran och avund vilken 

styrka hon har burit med sig genom livet. Vi tackar Gud för vad hon har fått betyda 

för oss. Det som höll Ann-Britt uppe när det var som svårast var barnbarnen Jacob 

och Marcus. 

Begravningshögtiden hölls i Ljusets kapell den 7 augusti. Officiant var major Sven-

Inge Karlsson.  

Vi omsluter maken Karl, sonen Thomas med familj i våra förböner. 

Återseendet återstår! 

Kapten Ulrica Karlsson, kårledare 

 


