
SKEPPLANDA. Cirkus 
Madigan lär elever att 
samsas och respektera 
varandra.

De ger dem också 
mod och självförtro-
ende att göra saker de 
inte tidigare vågat.

En del upptäcker till 
och med att yrket som 
cirkusartist inte behö-
ver vara så avlägset.

Cirkus Madigans föreställ-
ningar påminner inte om 
någon annans – de påmin-
ner inte ens om varandra. 
Artisterna är nya från kväll 
till kväll, "rekryterade" från 
skolor som de samrbetar 

med. I veckan var det Albo-
skolans tur. Fem timmars 
övning på dagtid och sedan 
kvällsföreställning för släkt 
och vänner.

– Det var roligt, men också 
väldigt svårt. Att slå kuller-
bytta två och två var inte så 
lätt, säger Philip Nordefjäll 

i årskurs sex, som inte var sär-
skilt nervös för att uppträda.

Han medverkade i Gladi-
atorerna som charmade pu-
bliken med lagom svåra kon-
ster. Uppträdandet verkade 
ha gett eleverna gott själv-
förtroende.
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Vi flyttar till Utmarksvägen 20 
den 7 oktober!

Aktiviteter under invigningsveckan 20-25 oktober 

Foderbutiken finns redan på Utmarksvägen med kvalitetsfoder till hund och katt - bas till diet från:

ÖPPET HUS

SMÅDJURS-
AKUTEN

Djurkliniken Gullbringa Säteri och Smådjursakuten
slås ihop och blir 

SMÅDJURSAKUTEN GULLBRINGA SÄTERI

Tisdag: Representant från Hill´s
Torsdag: Representant från Royal Canin
Fredag: Representant från Specific

Måndag: Kattbeteende
Tisdag: Hundbeteende

UNDER HELA VECKAN
20% på foder
Gratis kloklippning
Senior och dräktighetskontroll halva priset

Vi söker franchisetagare
Vi söker franchisetagare till vår butik i Ale. Om du kan tänka dig att bli 
egen företagare med allt vad det innebär av engagemang och hårt arbete, 
men också av gemenskap och ett utvecklande och roligt yrke, ska du 
höra av dig till oss.

Läs mer på vår hemsida: www.hemtex.se under Franchise.

Vi vill ha din anmälan senast den 10 oktober. Vid frågor kontakta 
Mona Adawi, 033-20 84 05.

www.hemtex.com

Vill du ersätta Martin?
Martin som är en av våra chaufförer har valt att gå vidare i livet och syssla med annat.
Därför söker vi  snarast dig som kan ersätta honom som lastbilschaufför.

Vi förväntar oss att du har följande kvalifi kationer:

 • Utpräglat ordingssinne
 • Körkort B, C och gärna CE
 • Yrkesbevis för lastbil

I tjänsten ingår jour och obekväm arbetstid då företaget har snökontrakt med Vägverket.
Din skriftliga ansökan med löneanspråk samt referenser skickar du till Vena Entreprenad AB, 
Att: Jan Eng, Torsbyvägen 33, 442 53 Ytterby och oss tillhanda senast 2008-10-24.
Vid frågor är du välkommen att kontakta transportledare Christian Erlandsson på 
telefon 0303-220401 eller e-post c.erlandsson@venab.com. 
www.venab.com

Venab etablerades 1996 och har sitt säte i Ytterby utanför Kungälv. Vi är 
verksamma inom området entreprenad och har sedan starten utvecklats till 
en betydande aktör och består idag av c:a 25 medarbetare. I staben ingår 
maskinister,anläggningsarbetare, chaufförer m.m. Venab har idag uppdrag åt 
bl.a Vägverket, Skanska, PEAB, NCC m.fl . Venab är ansluten till LBC Väst.

Cirkusartister behöver inte bara vara viga, de kan vara roliga också. Den konsten behärs-Cirkusartister behöver inte bara vara viga, de kan vara roliga också. Den konsten behärs-
kade Alboskolans clowner utmärkt.kade Alboskolans clowner utmärkt.

Visst finns det en återväxt för cirkus!

Sju gladiatorer 
på gång.


