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En av Luleå kårs soldater, Åke Berg, har befordrats till härligheten. 

Åke invigdes till soldat 1953 av dåvarande kårledare Emil Svensson. Åke var en 

yrkeskunnig person inom många områden som maskin, byggnads, och service 

snickare samt vaktmästare. Denna kunnighet kom till uttryck i hans hängivna 

tjänst i kårens verksamhet och skötsel av kårfastigheten och i kårens andliga 

verksamhet där han alltid var närvarande som en hjälpande hand. Denna anda 

präglade även hans fortsätta arbete inom Frälsningsarmén. 

1971 gifte Åke sig med Ingegerd Jansson och de flyttade samma år till 

Dragudden, där Åke arbetade som vaktmästare i 3 år. 1974 gick flytten till Solna 

och Åke arbetade på Karolinska sjukhuset som snickare. 

Fram till 2005 var Åke en trogen mötesbesökare på kåren i Solna/Sundbyberg. 

Efter Åkes pensionering flyttade familjen åter till Luleå och kårens kamrater blev 

glada att få återse Åke och Ingegerd igen. 

Åkes stora fritidsintresse var sportfiske, Han tillbringade många sommarveckor 

uppe i Tärnafjällen med familj och goda vänner. När han blev pensionär, så fort 

tid gav, tog han sitt fiskespö och åkte iväg för att fiska. Han älskade också att 

vara ute med familjen på utflykter i naturen och till olika utflyktsmål. Åkes 

snickarglädje kom till uttryck att han byggde en fin stuga i Enögla där han med 

sin familj vistades ofta året runt till vila och rekreation och idkade biodling till 

många glädje som fick del i den utsökt goda honungen. 

Alla som kom i kontakt med Åke fick del av hans omsorg, vänlighet och kärlek och 

hans förtröstan på Jesus Kristus Åke var en fridsam och lugn man med glimten i 

ögat. Inte de stora ordens man, men en trogen soldat. 

Åke sörjes närmast av Ingegerd och barnen Eva och Stefan med familjer. 

Begravningen ägde rum den 24/6-2010 på kåren i Luleå. Officiant Allan Brodin. Vi 

lyser Guds frid över Åke Bergs minne! 

 


