Kondoleanser

Kärleken till dem som aldrig kom hem kommer
alltid att finnas kvar. I minnesbilder, i doftspår,
i våra föreningar och i våra hjärtan
Eva-Karin Torhem Arnell (C)
Kommunfullmäktiges ordförande
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Förord
Söndagen den 2 april 2017 inträffade en tragisk bussolycka i Härjedalen. Tiden stannade när det som inte
fick hända blev verklighet. Med på bussen fanns ungdomar och vuxna från Mark. Flera skadades och tre
ungdomar miste livet.
Denna bok innehåller kondoleanser som lämnats i samband med olyckan. Kondoleanser lämnades både
i en bok i kommunhuset och i en digital kondoleansbok som fanns tillgänlig på Marks kommuns hemsida.
Vid sidan av kondoleanserna finns även inslag i form av låttexter och citat från minnesstunden på Mor
Kerstins torg den 6/4 2017.
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Kondoleanser
Skänker en tanke till alla inblandade i olyckan och vila i
frid Gustav och Hugo, tryggare kan ingen vara än i Guds lilla
barnaskara.
Katharina högdahl

Varma tankar.
Micael

Många styrkekramar till alla berörda barn och deras familjer!
Kirsti Eriksson

Varma tankar!

Dimitar Capovski

Våra tankar är med er.

Kram till alla berörda
Kari Västilä

Med anledning av den fruktansvärda bussolyckan som inträffat
i Härjedalen vill vi uttrycka vårt största deltagande. Vi förstår
att ni har det svårt i denna situation och våra tankar går till
elever, personal och drabbade samt anhöriga och hela Marks
kommun. Hälsningar Svedala kommun genom
Elisabeth Larsson, kommundirektör och Johan Lundgren,
utbildningschef
Svedala kommun

Finns inga ord och tårarna tar aldrig slut......Varmaste kramar
till er alla.
Petra Eriksson

Johan Svensson

Tänker på er alla som är drabbade  
Ni finns i mina tankar och böner.

Titti Johansson

Karin H

Varma tankar 
Våra tankar är med Er.

Karolina

Fam. Szigeti

Alla mina tankar går till er.
Ofattbart, inga ord räcker till. Tänker på alla drabbade 

Matti Ridenfeldt

Våra tankar är med er 

Så oändligt smärtsamt och ofattbart... Många varma kramar
till Er alla!

Linda

Moa
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Ulrika

Så ofattbart att jag inte har några ord! Sänder mina varmaste
kramar till alla drabbade, barn som föräldrar.
Johanna

En hälsning till de drabbade efter den tragiska händelsen.
Det går inte att beskriva m ord om hur det e att förlora nån.
Sänder härmed styrkekramar till alla inblandade.
Lotta och Dennis Systä

Varmaste tankar till alla anhöriga och drabbade.
Mia Karlsson

Det är svårt att finna de rätta orden. Måtte familj, syskon och
anhöriga få stöttning nu men även framöver när vardagen
så sakteliga kommer tillbaka. Mina tankar är ofta hos er som
mist era älskade ungdomar.
Kicki Rillnert

Sänder alla tankar till de som drabbats. Följde själv min
dotter till sista vilan i tisdags. Hon var en ung härlig
människa som älskade barn och ungdomar. Finns där en
himmel är hon där och tar hand om dem.
Lisbeth Hultin

Varma tankar till er alla
Harrieth Kristiansson

Sänder de varmaste tankarna och kärlek. Detta berör oss alla


Så otroligt tragiskt och ofattbart, kramar till alla berörda.
Ann-Marie Eliasson

Ulrika Löfdahl

Tänker på er alla i er stora sorg.  
Varmaste tankar till alla anhöriga och drabbade.

Susann Wirén

Weine Edvinsson

Skänker en tanke till alla inblandade i den tragiska olyckan.
Skickar massa styrkekramar till alla anhöriga som fått gå
igenom något hemskt och obeskrivligt. Må dem som avlidit
vila i frid...
Alma Memic

All min medkänsla och varma tankar till alla drabbade av
denna fruktansvärda olycka.
Anna Molinder

Tårarna rinner. Tänker på alla som drabbats av detta ofattbara!
Styrkekramar till er alla!
Birgitta

Tänker på alla drabbade med sorg i hjärtat
Marie Raneklint

Tänker på er alla som är drabbade av denna svåra olycka


Finns inga ord för de tragiska som hänt. Ger er alla enorma
Styrkekramar för att klara av framtiden.

Doris Thorstensson

Kram Helen och Affe

Tänker på alla som drabbats i den hemska olyckan, många
styrekramar till er 
Carina Norinder
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Vila i frid  
Sanna Bientini

Ofattbart, obegripligt, onödigt............ Sänder mina tankar till
alla som drabbats. Ta hand om er.
Lena Persson

En mycket tragisk händelse som förändrade tillvaron för en
hel bygd. Våra tankar går till alla drabbade.
Carina Nilsson, Skolchef Härjedalens kommun

Tänker på Er alla som är drabbade.
Marie-Anne & Ture

Jag kände er inte. Men jag kommer aldrig att glömma.
Vila i frid.
Gunnemar Håkansson

Tänker på er alla som är drabbade.
Mona Stenström

Mina tankar är hos er alla som är drabbade utav denna oerhörda tragiska olycka.
Maria Börjesson

När en blomma bryts av (En källa av ljus, Atle Burman)
När en blomma bryts av i sin vackraste blom då blir marken
så trist, och så fruktansvärt tom… Men kanske ändå att det
någonstans finns en äng eller undangömd skreva, dit blommor som brutits för tidigt får komma och fortsätta andas och
dofta och blomma och leva…
Carina Samuelson

Min medkänsla och mina tankar finns hos alla drabbade 

Ungdomsgården Torestorp

Vila i frid, vackra änglar som gått alldeles för tidigt. 
Kärlek och ljus till alla anhöriga och vänner. 
Anette Bylin

All kärlek och styrka till de drabbade och deras anhöriga.
Ylva Arnholdt-Olsson

Styrkekramar till de drabbade och anhöriga. Tänk på att
känslor av sorg är en förmåga vi fått för att vi ska förstå att vi
mist något väldigt värdefullt.
Morgan Nilsson

Mina tankar går till invånarna i Marks Kommun. Hoppas att
ingen människa någonsin skall behöva uppleva något sådant.
Arman

All värme, styrka och kärlek till er i denna tragedi. Livet upplevs i denna stund som både orättvist och så skört. Viktigast
blir att vara nära sina kära. Tänker på er.

Agneta Olofsson, boende i Sveg

Katarina Petersson

...när orden inte räcker till...mina varmaste tankar till alla
drabbade 

Mitt djupaste deltagande till de som är drabbade 

Eva Åstedt
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Detta är så ofattbart att det är svårt att finna de rätta orden av
denna oerhörda tragiska olycka. Sänder våra varmaste tankar,
kärlek och kramar till alla drabbade   R.I.P Evelina, Hugo
och Gunnar    / Ungdomarna och Marianne Karlsson
Ungdomsansvarig i Torestorps Framtid

Margrethe Möller Berggren

Det finns inga ord   Vill ge alla anhöriga och drabbade
många styrkekramar, det är så fint att se alla elever på skolan
alla tröstar eller tröstas av alla, stor eloge till lärare och elever
och inte minst räddningspersonalen som var vid bussen och
hjälpte till. Vila i frid H  E  G 

Himlen fick 3 änglar alldeles för tidigt! Tänker på er alla som
blivit drabbade på ett eller annat sätt. Vi får alla stötta varandra i denna svåra tid, tillsammans kan vi gå framåt men vi
ska inte glömma. All kärlek och värme till er!
Jerker Svensson

Familjen Jerkvall

Varma tankar och många kramar till alla drabbade och
anhöriga som är berörda av denna tragiska olycka.  
Mariann Rydberg

Tänker på föräldrar som fick sina barn bort ryckta, inte säga
hej då. Så oerhört tragiskt...
Thommy Andersson

Finner inga ord! All kärlek, styrka och värme till Er alla.
Tänker på Er 
Martina

All värme och kärlek till de drabbade.
Marie W

Tänker på dig som förlorat ett barn, ett syskon, ett barnbarn
eller släkting och dig som förlorat en vän och lagkamrat. Vi är
många som delar din sorg. Inom oss är vi ändå alltid tillsammans.
Susanne Spiik

Mina tankar går till er föräldrar som förlorat era barn, barn
som har förlorat sina vänner och alla er som var med om denna tragiska olycka. För många är det är lång väg tillbaka som
väntar och livet blir sig aldrig mer likt. Men tillsammans är vi
starka och tillsammans kan vi finna tröst.

Jag önskar styrka till alla dessa drabbade efter denna grymma bussolycka, barn, föräldrar, skolkamrater, lärare alla
närstående, men speciellt dessa familjer som aldrig får hem
sina barn igen, många blev svårt skadade... att dom återhämtar sig så gott det går både fysiskt och psykiskt ja detta är
något av det sorligaste som hänt i Mark, det berör så många,
jag önskar i denna svåra stund att alla inblandande kommer
att återhämta sig efter detta fasansfulla som hänt, jag själv
hade två barnbarn på denna olycksbuss, som klarade sig relativt bra, så jag är så tacksam för mina barnbarns skull, men
alla andra som drabbades så hårt, man kan inte glädjas åt
något just nu. Så svårt! Hjärtekramar till alla berörda  
Eva Håkansson

Alla våra tankar går till er, som mist det käraste ni har. Måtte
ni finna styrka att ta er igenom detta! Orden räcker inte till,
smärtan ni känner är övermäktig och svår. Massor av kärlek
till er från oss som oxo mist det käraste vi har  Våra
tankar går även till er som var med i bussen och som tvingas
uppleva detta i era huvuden om och om igen, under lång
tid framöver. Måtte ni få stöttning att hantera det oerhörda
trauma ni tvingas genomgå! Så unga och med livet framför er.
Även ni vuxna som var med, måtte ni få hjälpen och stödet
att ta er igenom dag för dag efteråt. Vi är många som berörts
starkt av händelsen, både i kommunen, i grannkommunerna
och i hela Sverige.
Jessica Lind med familj

Helena
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Det är hemskt det som hänt. Mina tankar går till alla inblandade i olyckan. En extra tanke går till dom som förlorat sitt
kära barn.
Robin Johnsson

All kärlek, styrka och värme till Er alla. Tänker på er...finns
inga ord...
Teresa Andersson

Vill skicka våra djupaste, djupaste beklagelse till er föräldrar,
syskon, anhöriga och vänner som förlorade sina älskade i
denna oerhört tragiska olycka! Vill också skänka en tanke till
er andra som också va med, kämpa på! För era familjer och
vänner! Livet är så skört och orättvist! Vi tänker på er allihop!
Pia Arnagård m. Fam

Varma hälsningar och ljusa tankar till alla drabbade.
Ulf Eriksson

Så ofattbart, orättvist och oerhört sorgligt. Mina tankar finns
hos er som drabbats och era vänner 
Anna Alvius

When you walk through a storm, Hold your head up high,
And don’t be afraid of the dark,At the end of a storm,There’s
a golden sky,And the sweet silver song of a lark,Walk on
through the wind,Walk on through the rain,Though your
dreams be tossed and blown,Walk on, walk on, With hope
in your heart,And you’ll never walk alone,Walk on, walk
on,With hope in your heart, And you’ll never walk alone.
Fredrik Gustafsson

Vårt varmaste deltagande till alla som drabbades av olyckan!
Kerstin Ederlöf Olofsson Sveg Älvros Röda kors

Ord kan inte nog uttrycka sorgen. Det är ofattbart det som
hänt er.  

Varma tankar och styrka till er alla!   
Gertrudh Carlström i Sveg

Finner inga ord! Mina tankar går till de som var med i den
tragiska olyckan, anhöriga, vänner. Till alla i Marks Kommun.
Värme, kärlek och många styrkekramar till alla!
Anna-Karin Persson

Mina varmaste tankar går till barnen som omkom deras
föräldrar och syskon och vänner, vad livet är oberäkneligt och
grymt låt oss alla stanna upp en kort sekund och känna efter
vad som är viktigt för oss och ge varandra tröst en dag som
denna.
Mia Haraldsson

Mina varmaste kramar till dom drabbade
Kristina fedreley

Annica Arvidsson - en mamma i Värmland

När orden inte räcker till. När det känns som att hjärtat ska
brista. Mina varmaste tankar till alla berörda. Men kvar finns
frågan... varför 

Kärlek till dem drabbade familjerna, vännerna och bekanta.
Vi utomstående kan aldrig förstå hur ni känner. Ta hand om
er 
Robin Freidlitz

Ida

Vårt varma deltagande i den ofattbara sorgen.
Christer-Angela Liljenberg Wärdshuset Spinnaren
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Många tankar går till er i samhället. Oavsett om ni känner
någon så är det ändå en ort som är i sorg. I Vilhelmina hände
det, under en kort period, så många olyckor med ungdomar,
som dog. Jag kände ingen, men mina arbetskamrater gjorde,
eller var släkt, eller var vän med familjer som var drabbade.
Det var som ett mörker i hela samhället. Då var det gott att få
ge en kram. Det var det enda som behövdes. Krama varandra
och ta hand om varann.
Ann Arvidsson Renström

Lider med alla, speciellt föräldrar, släkt och skolkamrater ni
behöver alla ett stort stöd framöver, vilket jag tror ni får
Claes Dahlquist

Mina varmaste tankar och styrka går till Er.
Helena

Så ofattbart   Orättvist Rädsla Gråt    Mina tankar
går till alla anhöriga, kamrater och vänner.
Sabine

Vi tänker på er och deltar i er djupa sorg! Ta hand om er och
de barn och anhöriga som sörjer! Mölndals skolförvaltning
genom förvaltningschef, Elisabeth Jacobsson
Elisabeth Jacobsson, skolchef i Mölndal

Stora varma kramar til drabbade ungdomar och deras familjer.
Hälsningar en fd elev 1977-1980.
Nina M. Gaustad

De är svårt att sätta ord på de som hänt. Men att skicka en
Kram till alla som behöver det känns bra att göra! 
Karin Svensson

Jag tänker på er som drabbats på något sätt av denna fruktansvärda olycka 
Maria Lindencrona

Detta är så himla hemskt, så sjukt å så ofattbart, men vi är en
stark kommun å vi hjälper varann å stöttar. Kärlek till alla!!!

Gabriella björk

Chock. Sorg. Ofattbart. Kärlek till alla inblandade och anhöriga. Vila i frid!
Victoria

Styrka till alla anhöriga, vänner och bekanta  
Ingela

Styrkekramar till Er drabbade! 
Päivi Sillanpää

Mitt hjärta värker. Mina tankar är ständigt hos er, ni som var
med, anhöriga och ni barn som dog. Det spelar ingen roll att
jag inte vet vem någon är, det gör ändå ont. Det är så orättvist!
Tänker på er, vila i frid 

Hanna

Varför?
Agneta

Vi finner inga ord, trots man inte stod någon nära i olyckan så
är tomheten enorm o sorgen ännu större. Alla inblandade och
anhöriga finns i våra tankar.
Arvid

Alla tankar till de drabbade och deras familjer.
Angelica
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Det är var med sorg och bestörtning vi tog del av den tragedi
som drabbat er alla! Våra tankar är hos er alla och hos de
drabbade och deras familjer... Varma kärleksfulla hälsningar
till er
Diana & Anders Carlsson i Eksjö

Fruktansvärt orättvist! Det finns inte ord nog.. Olyckan har
inte lämnat någon här i Sveg oberörd. Sänder varma kramar
Maria Öhman med familj i Sveg

Styrkekramar till alla de familjer som drabbats av denna tragiska bussolycka. Ni finns i våra tankar!
Monica, Charlie, Johan, Jennie och Mikael

Det finns inga ord för det som hänt. Det går inte att förstå....!
Varför? Många frågor med få svar. Vägen tillbaka är lång,
mörk, krokig och besvärlig. Men förhoppningsvis kan det
med tiden bli lättare. Men glömma, det gör ingen. Mina
tankar går till alla som drabbats av detta fruktansvärda på ett
eller annat sätt

Finns inga ord att beskriva hur hemskt det är att ni är borta.
Ni är förevigt saknade & för alltid älskade. Vila i frid underbaraste Evelina, Hugo & Gunnar. Och fortsätt kämpa alla ni,
som också var med i olyckan eller är anhörig till någon som
var med. Kärlek & stöttning till er.      
Lina Lindqvist

Vi tänker på de skadade och deras anhöriga och på de familjer
som förlorade sina älskade barn i den tragiska olyckan i
söndags. Många kramar till er alla.   

Vi beklagar sorgen för de som förlorat någon och känner med
alla de som på något vis blivit drabbade.

Berit o Harry Johansson

Jim, Lizette och Saga

Finns inga ord för det hemska som har hänt. Styrkekramar till
er alla. Ni finns i våra tankar.  

Sänder en massa varma kramar full med kärlek till alla inblandade så tragiskt. Var rädda om er alla nu

Kristina Malmström

Daniel

Tankarna är hos Er alla berörda nu och framöver en lång
tid......... Kramar från Sveg.

Sänder våra varmaste tankar till alla er. Sonen ville hjälpa
så vi gick till församlingshemmet och tittade men han tyckte
det va jobbigt. Stort tack till alla här hemma som stöttade och
hjälpte till under dessa hemska förhållanden. “Ge mig sinnesro”

Ingrid i Sveg

har nu suttit en stund och försökt skriva nåt vettigt. Men
det är svårt för ord räcker liksom inte till. All kärlek till alla
berörda.
Fia

Tankarna finns hos alla er som har mist vänner, barn, älskade.
Må ni finna stöd hos varandra, och av andra, i sorgen.
Helena Wannberg

Uffe och Alexander Atålhandske, Sveg

Ni var älskade av många, jag som själv inte satt på bussen
kommer aldrig kunna fatta hur det känns. Men att det hände
är svårt att förstå. Jag fick aldrig någon chans att lära känna er
här men hoppas på att få göra det i himlen. Kärlek till anhöriga och drabbade, ni är starka 
Lilly rolfsson
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I’m Alive

Text och musik: Mathias Melo & Olle Markensten

Someone told me
It’s been always up to you to love right
where you are
The good old world
Is a reflection of the life you’ve been
enjoying so far
Oh the sunlight
Is just right
We are far from the star that gives us life
Ref:
I’m alive
Take a deep breathe
And remember you are you
No one else but you
And the thunder
That’s been rumbling on and on
Will eventually be gone
And the sunlight
Is just right
We are far from the star that keeps on
giving.
Ref:
I’m alive
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Stick:
You think that you know what you got
then it’s gone
You’re standing there thinking you’re done
with it all
Sometimes you’ve got to save yourself,
save yourself
And say to yourself
You’re alive
Sometimes when I’m alone
I feel it in my bones
And when I’m on my one
I say to myself
Sometimes when you’re alone
You feel it in your bones
And when you’re on your one
You gotta say to yourself

Det finns sorg och så finns det SORG... Men för det här hittar
jag inga ord... Det gör så ont och jag kan inte förstå. Alla kramar i världen till samtliga berörda.
Kerstin

Med varmt deltagande tänker vi på er alla berörda, varje dag.
Ida, Emil & Linnéa

Beklagar er stora sorg

Ingela Hansson Kungsbacka

Mina tankar har varit hos er i Mark, i Skene, Kinna och
Örby varje dag, varje timma, sedan i söndags. Min varmaste
medkänsla med alla drabbade, och måtte ni finna styrka och
nödvändigt stöd i lokalsamhället och varandra
Malin Lindström

Min hälsning går till er alla som är drabbade. Beklagar er sorg
av hela mitt hjärta. 
Johan & Susanne Tolinsson med familj, Kungsbacka

All min kärlek till er som drabbats av denna tragedi.
Så fruktansvärt orättvist. Varför??? 
Inger

Mitt hjärta känner starkt med er, alla berörda. 
Sandra

Varma tankar till drabbade och anhöriga. Tänker på er alla.
Susanne

Så fruktansvärt, så orättvist, så svårt att förstå. Är själv
förälder, så hur klarar man en sådan här sak? All min kärlek
till er som är drabbade av detta.
Inger A

Jag är relativt nyanställd i kommunen och bor i Göteborg,
så jag har ingen direkt anknytning till kommunen utöver att
jag arbetar här. Men jag kan ändå känna oerhörd sorg över
denna förlust av unga människor och känna med invånarna
där så många är berörda. Jag själv som mamma kan känna
empati och lider oerhört med dem som aldrig mer kommer få
krama om sina barn, att tänka tanken att ens barn aldrig mer
kommer komma in genom dörren med sin lite slängiga stil
som karaktäriserar tonåringar får mig nästan att sluta andas
av smärta, så jag känner oerhört med er. Jag känner även med
alla andra som fick vara med om denna tragiska olycka, både
skadade och oskadade, för detta blir något som ni förmodligen
kommer bära med er resten av ert liv. Men samtidigt är det
fantastiskt att se alla som sluter upp i denna svåra stund.
När sådant här händer inser man hur skört livet är, så var
rädda om varandra, tala om för dina älskade att du älskar
dem och kramas!
Magdalena Lindstrand

Tillsammans är vi starka 
Pia Struxsjö

Så tragiskt och onödigt. Våra tankar är hos de drabbade och
deras familjer. Håll om varandra!
Madilyn

Sänder ett stort hjärta till alla drabbade och anhöriga
Angelika

Sänder varma hälsningar till alla inblandade. Vi tänker på er
alla. Styrkekramar från oss.
Helen Svanqvist med familj

Mitt innerligaste deltagande till de familjer, anhöriga, vänner
som blivit drabbade av denna tragedi!!
Johanna
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Livet är orättvist. I detta fall var det ett lotteri. Jag är en av de
lyckligt lottade mammorna men mitt hjärta värker för er som
har förlorat era fantastiska ungdomar, Hugo, Evelina och
Gunnar. Det finns inte ord nog. All kärlek från mig till er.
Katarina

Jag delar den stora, tunga sorgen och sänder många tankar till
er alla inblandade.
Ulrika

Finns inga ord för denna stora sorg. Tänker så otroligt mycket
på Er stora förlust. Värme och kärlek till Er.

Våra tankar går till Er & vi delar Er sorg.

Maritha Hallgren

Styrkekramar till alla de drabbade. Tillsammans är vi starka!

Då såg jag morgonstjärnan stå och lysa milt och vänligt över
landen och tog mig mod och såg en väg att gå ty från mina
ögon lyfte mörkret handen.

Christopher och Maria Thorsson

Jaana Sandroos

Birgitta Melkersson

Vill på detta sätt lämna min varmaste tanke till alla drabbade
i denna tragedi, Har bekantar som drabbats både av att mist
ett barn, och även skadats svårt, mitt hjärta krampar av sorg
och jag tänker på er 
Leif “Uven” Peterson, Fritsla

Det är med djupt deltagande som vi beklagar den sorg som
drabbat alla inblandade.
Personalen på Rydals museum

Vill skicka mitt varmaste deltagande till Er drabbade.
Emma

Vårt varmaste deltagande till alla som drabbades av olyckan!
Ulrike och Karl-Heinz

Mina tankar går till alla drabbade och deras nära och kära.
Kärlek och värme till er alla 
Annsofi Johansson

Så liten plats en människa tar på jorden. Mindre än ett träd
i skogen. Så stort tomrum hon lämnar efter sig. En hel värld
kan inte fylla det. (SAKNAD av Ingrid Arvidsson)
Våra tankar finns hos alla drabbade barn och deras familjer.
Christel och Roine

All värme, kärlek och styrka till alla drabbade av denna
hemska händelse. Ni finns i mina tankar.
Helena

Mina tankar går till dom som skicka iväg sina barn till årets
Resa. Någonstans stannar tiden, en olycka händer. Många
skadas, alla har sett saker som man inte skall behöva se i den
åldern. Skadade och tyvärr döda kamrater. Föräldrar, syskon,
släkt och vänner, jag sörjer med er och hoppas livet kan gå
vidare. Kram
Anna-Maija Haavisto
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Alla mina tankar till er alla
Johanna

Det finns inga ord som kan trösta eller lindra den smärta och
vanmakt som de anhöriga nu upplever men skickar en stor
varm kram och en strof: “You never walk alone”(celtics women)
Anita Fransson

Vi tänker på er i denna svåra stund.

De varmaste hälsningar till alla drabbade. Vi tänker på er.

Mina tankar till alla som drabbats på min gamla skola.

Jag hoppas att de barn som lämnat jordelivet har frid i själen
och att de anhöriga som drabbats kan finna styrka i sorgen
från alla oss som tänker på er. Jag hoppas att alla inblandade
på något sätt kan gå vidare och känna mening med livet.
Varma kramar.

Agneta och Mario Grah

Björn Lundell

All värme, kärlek och styrkekramar till alla drabbade av denna
hemska händelse. Jag vill hedra alla som har engagerad sig på
ett eller annat sätt från första stunden även alla som överlevde skulle jag vilja tillägna sången “Jag vill tacka livet”, ni har
mycket mer att ge. Ni finns i våra tankar.
Dafne Blombrink

Mina tankar och varmt deltagande till alla drabbade.
Florence Lundberg i Ytterby

Sänder varma kramar till er alla. Ni finns i våra tankar.
Jorge M. och Patricia M.

Idag, en vecka senare, vill jag bara säga att jag tänker på er
allihopa  Mitt i sorgen efter terrorattacken i Stockholm
så är vi många som inte har glömt er lilla kommun och den
smärta ni går igenom!
Fanny

En sorglig vecka i Mark och i Sverige. Men runt oss finns
ändå gemenskap, kärlek och omtanke. Mina tankar går till
alla drabbade.
Maria

Det gör ont i hela hjärtat denna händelsen. Sov så gott vackra
änglar och all styrka till era familjer under denna tid 
Amanda

Familjecentrum Prisman

Johanna Kullberg

Vi var utomlands när vi hörde om den ofattbara bussolyckan. Det berörde oss djupt och vi tänker varje dag på er som
drabbades. Måtte ni finna styrka att gå vidare i livet, både
ni som förlorat era älskade barn (åh, jag kan inte tänka mig
något värre, vilken oerhörd smärta) och alla andra som sörjer
–anhöriga och vänner. Vi tänker även på er övriga i bussen
som blivit skadade och traumatiserade. Och att ni ungdomar
som överlevde hittar kraft för att ta vara på detta sköra men
värdefulla liv.
Susanna Berg Isherwood

Mitt varma deltagande i Er stora sorg! Jag har följt denna
tragiska olycka genom media sedan den inträffade. Har själv
en dotter som är lika gammal så det är lätt att relatera till sig
själv och vår familj om var i livet dessa ungdomar och familjer
befann sig när allt så hastigt förändrades. Många varma kramar till Er   
Linda Karlsson

Tiden går och snart har en månad gått, men jag tänker fortfarande mycket på alla familjer som drabbats så hårt av denna
tragiska olycka. Vi får fortsätta stötta varandra, de som vi har
förlorat är för evigt saknade. En varm kram till fina vänner,
stöttande lärare och sörjande familjer.
Hanna
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Gasattack i Syrien, skred i Colombia, sprängdåd i tunnelbana.
Men jag har svårt ta in det. Mina tankar är här hemma, i vår
lilla kommun. Jag har bara bott här i ca tio år men känner att
om till och med jag känner så många som är direkt berörda
av detta, så finns det nog inte många som inte känner någon
inblandad. Gråten stockar sig i halsen med jämna mellanrum, går liksom inte att värja sig. För er som har barn som
klarade sig, men där det kommer ta tid att bearbeta detta - låt
känslorna få komma - både tacksamhet och sorg. För er som
har förlorat ett barn/syskon/barnbarn/vän - det går inte att
föreställa sig er stora sorg. En tragedi. Hoppas att ni ändå så
småningom kommer kunna känna ett stöd i att vi är många
som sörjer med er.
Rakel
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How do you live your life?
Text och musik: Mathias Melo

Vers 1:
How do you live your life?
How do you use your eyes?
How did you use to live as a child?
Can you hear the bird song?
Feel the food on your tongue?
Love the air in your lungs?
When I’m down
I forget what’s all around
Ref:
How do you live your life?
Live your life
Vers 2:
If you’re up on the moon
You can hide earth with a spoon
Zoom out and fly out with your balloon
Can you hear the bird song?
Feel the food on your tongue?
Love the air in your lungs?
When I’m down
I forget what’s all around
Ref:
How do you live your life?
Live your life
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När vi tänker på den fruktansvärda smärta som vi har känt de senaste
dygnen, så kan vi bara föreställa oss de kval som ni som är direkt
drabbade har gått igenom.
Vår bygd är i sorg. Några av våra underbara ungdomar har tagits ifrån
oss. Våra föreningar har för alltid förlorat en del av vårt hjärta, en del
av vår identitet.
Men mitt i all denna bedrövelse har vi också känt en enorm kärlek och
stöttning. Våra medlemmar har kommit samman och låtit oss se att
mitt i allt det mörka finns en strimma ljus. Tack vare er ska vi orka gå
vidare.
Till sist skulle vi vilja vända oss till alla er ungdomar som är här idag:
Skrik ut alla de känslor ni har uppdämda inom er. Vråla ut den ilska
som ni känner över denna förbannade, jävla oförrätt som aldrig skulle
ha fått drabbat er, och gråt tills hjärtat är tomt och tårarna har tagit
slut.
Men sen måste ni tillåta er att le. Kom tillbaka till oss. Spela, lek,
skratta och finn gemenskapen. För utan era leenden kommer vi aldrig
orka minnas dem som tagits ifrån oss.
Jesper Park
Ordförande, IFK Örby
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