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ÅRHUNDRADETS 
NYHET NU I ÄLVÄNGEN!
Efter att ha förskönat kvinnor i både New York och London har äntligen 
Älvängen blivit frälsta. Serumet alla talar om, den ända idag faktiskt fungerande 
skönhetscremen enligt läkare och skönhetsexperter – känd från TV.  
Du hittar den I Älvängens parfymeri Colorama.

NOL. Minnet av Astrid 
Lindgren lever för alltid 
vidare.

Hennes sagor och 
berättelser är ständigt 
aktuella.

I torsdags bjöd Nol-
skolans F-2-elever på 
avdelning Saltkråkan 
in till vernissage av en 
omfattande och detalj-
rik Astrid-utställning.

Astrid Lindgren skulle ha fyllt 
100 år förra året och uppmärk-
sammades på olika sätt över 
hela landet. Även Saltkråkans 
elever på Nolskolan bestämde 
sig för att göra ett temaarbe-
te om Sveriges sagodrottning 
nummer ett alla kategorier.

– Fast vi valde att jobba på 
lite längre sikt och satte inget 
slutdatum när det skulle vara 
färdigt. Barnen har fått arbeta 
till dess att de kände att de var 
färdiga. Vi har även vävt in 
Astrid Lindgren-arbetet i fri-
tidsverksamheten, säger lärare 
Kristina Ljunge.

Resultatet blev en fantas-
tisk utställning med teckning-
ar, tittskåp, berättelser och mi-
niatyrbyggnader av Katthult, 
Villa Villekulla, Bullerbyn och 
så vidare. Detaljerna är slåen-
de, ingenting har lämnats åt 
slumpen.

– Jag tycker bäst om Pippi 
och roligast var det att göra 

Herr Nilsson, säger Emma 
Hilmer.

– Min favorit är Emil, säger 
Hanna Sandebäck medan 
Hannah Martinsson föredrar 
Ronja Rövardotter.

– Fast alla Astrid Lindgren-
berättelser är roliga, säger tje-
jerna bestämt.

Samtliga elever på Nolsko-
lan hade bjudits in till torsda-
gens vernissage, där barnen 
från Saltkråkan agerade guider 
och berättade om de olika ska-
pelserna. Kvällen innan hade 
även föräldrar och syskon fått 
ta del av den fina Astrid Lind-
gren-utställningen.

JONAS ANDERSSON

Livsstilsveckan på Aroseniusskolan hade fokus på alkohol, 
narkotika och tobak. Föreställningen om en före detta miss-
brukares liv (Per Lifvengren) utgjorde grunden för temaveck-
an, som också innehöll flera intressanta föreläsningar. Liv-
stilssveckan avrundades på fredagen med Aroseniusdagen, 
som i år var 50-talsinspirerad. Många elever hade hörsam-
mat uppmaningen om att bära tidsenliga kläder och lokaltid-
ningen lyckades fånga några ungdomar på bild. Ellinor Lo-
rensson, Lisa Åström och Anna Svensson kom i 50-talsskrud 
liksom Scott Mårtensson och Jimmi Antonsson.

– En mycket bra temavecka som kommer att bli ett årligen 
återkommande inslag under vårterminen hädanefter, säger 
Martin Löwendahl.

Text och bild: Jonas Andersson 

Livsstilsvecka avslutades 
med 50-talsdag

Detaljrik utställning om Astrid Lindgrens sagor

Emma Hilmer, Hanna Sandebäck, 
Hampus Markusson och Hannah Mar-
tinsson på Nolskolan, avdelning Salt-
kråkan, hade bidragit med material 
till den fina Astrid Lindgren-utställ-
ningen.

Vernissagebesökare. Samtliga elever på Nolskolan fick ta del 
av Saltkråkans utställning om Astrid Lindgren. Här är det tre 
grabbar från Regnbågen som tittar in hos Kajsa Kavat.

– Saltkråkans barn bjöd in till vernissagebarn bjöd in till vernissage


