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Ahlafors IF söker 
träningsvilliga och ambitiösa 

spelare
till J18, födda 90/91 som 

2008 spelar i klass 1

Ring Thore Skånberg
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Ahlafors IF söker 

Huvudtränare
till P16 samt assisterande 

tränare till J18 inför 
säsongen 2008

Ring Thore Skånberg
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Julspel med många programpunkter
– Ahlafors Fria Skola bjöd på tidig uppesittarkväll
ALAFORS. I torsdags var 
det julspel hela dagen lång 
på Pelarteatern.

Tre föreställningar avver-
kades, så att samtliga 
klasser skulle kunna ta 
del av skapandeprofilens 
musikteater.

Premiären ägde dock 
rum redan på onsdagskväl-
len då föräldrar och syskon 
hade bjudits in.

33 elever från skapandeprofilen, 
årskurs 4-6, på Ahlafors Fria Skola 
deltog i årets julspel. I sex veckor 
har förberedelserna pågått och re-
sultatet hade aktörerna all anled-
ning att vara stolta över.

– Personalen bestämde att det 
skulle bli ett julspel, men innehål-
let fick eleverna själva bestämma, 
säger lärare Lena Sannerstig.

Publiken får följa med hem till 
en familj dagen före julafton. För-
äldrarna och deras två barn sitter 
och lyssnar på radion när någon 
tycker att det är dags att slå på 
teven. Familjen kan inte riktigt 
enas om vilket tv-program som 
ska ses och alternativen i de olika 
kanalerna spelas upp som på ett 
pärlband. Vi får bland annat se 
scener hämtade ur vilda västern, 
sportnytt, och hur Nalle Puh och 
hans vänner har det i sjumilasko-
gen. Den gemensamma näm-
naren är naturligtvis julen och 
mellan varven bjuds det även på 
stämningsfull musik.

Föreställningen avslutas med 

ett klipp från tomteverkstaden 
där det lagas gröt. Efter en stund 
kommer självaste tomtefar in, 
gammal och gaggig förvisso, men 
ändå lika efterlängtad som alltid. 
Tänka sig, snart är det jul igen... 

En uppesittarkväll hos en familj utgjorde storyn till det julspel som skapandeprofilens elever på Ahlafors 
Fria Skola serverade i torsdags. 

Julfirande i sjumila-
skogen. Nalle Puh och 
hans vänner fanns med 
som ett inslag i julspe-
let på Pelarteatern.

GOD JUL!
Jonas Andersson
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