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Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Kör-själv-resor med

Stressfria dagar i Kappeln

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Harmoniska Halmstad
Pris per person i dubbelrum

1.349:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 

centrumhotell i Halland

Best Western Grand Hotel 
★★★★

Ankomst:

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Schleswig-Holstein

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-12 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Grand Hotel

Apparthotel Svenson ★★★

Ankomst:

Apparthotel Svenson

Extradygn

m. frukostbuffé från

 söndag till måndag:

Endast 899:- 

Du hinner fortfarande!

SKEPPLANDA. Tårtan 
stod uppdukad och 
girlangerna hängde i 
taket.

Det blev ett kalas 
som anstår en 25-
åring.

Lika länge som 
verksamheten varit 
igång, lika länge har 
Inga Sundén och Lena 
Hörnlund tjänstgjort på 
Kyrkskolans förskola.

Kyrkskolans förskola inryms 
i en kulturminnesförklarad 
byggnad. Fastigheten är från 
1849 och fungerade som 
skola ända fram till 1965. 
Därefter användes huset till 
fritidsverksamhet och lek-
skola.

– I augusti 1984 starta-
des Kyrkskolans förskola. 
Visserligen har det skett en 
utbyggnad av fastigheten, 
men husets gamla charm har 
bevarats i mångt och mycket. 
Det ger en speciell atmosfär, 
säger Inga Sundén som varit 
med sedan starten.

Varför 25 år på ett och 
samma ställe?

– Vi hade ju naturligtvis 
inte stannat kvar så här länge 
om vi inte hade trivts. Det 
har alltid funnits en god anda 
och småskaligheten som blir i 
ett litet samhälle som Skepp-
landa gör sitt till, säger Lena 
Hörnlund.

Ett kvarts sekel är en 
lång tid, har ni bara posi-
tiva minnen?

– Ja, faktum är att vi har 
varit förskonade från tråkig-
heter. När vi tittar på gamla 
bilder så konstaterar vi hur 
mycket roligt vi har haft, 
säger Inga.

Vad är det bäst med 
arbetet som förskolelä-
rare?

– Den ena dagen är inte den 
andra lik. Man får så oerhört 

mycket tillbaka från barnen. 
Du känner dig behövd och 
det är naturligtvis tillfreds-
ställande, säger Lena.

Vad är signifikativt för 
Kyrkskolans förskola?

– Vi har alltid satt barnen 
främst. Det ska vara roligt att 
komma hit, barnen ska känna 
sig trygga och väl mottagna.

Till jubileet hade föräldrar, 
syskon och tidigare personal 
bjudits in. En av gästerna 
var Annika Oleryd, chef för 
verksamheten 1984-97.

– Det är roligt att vara 
tillbaka och jag må säga att 
atmosfären är densamma som 
tidigare. Jag minns att perso-
nalen var väldigt lösningsfo-
kuserade och det fanns alltid 

ett stort föräldrastöd, säger 
Annika Oleryd.

Kaffet, saften och tårtan 
hade strykande åtgång och 
alla trivdes denna sommar-
sköna jubileumsdag.

Kyrkskolans förskola firade 25-årsjubileum
– Inga och Lena har varit med sedan starten

TACK FÖR KAFFET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Veteraner. Inga Sundén och Lena Hörnlund har varit Kyrkskolans förskola trogen i 25 år.

Inget kalas utan tårta. 
Jan med barnen Leona och 
Simon lät sig väl smaka av 
jubileumstårtan.

Emilia, Freja och William är tre av totalt 23 barn i åldern 1-3 
år som går på Kyrkskolans förskola i Skepplanda.

Lapptäcksverkstan
startar upp igen

men flyttar in till Göteborg

Ni hittar oss på Södra vägen 51 
i samma lokal som symaskinsagenturen. 

Jag kommer att fi nnas där tisdag, onsdag 
och torsdag. För er som inte har möjlighet 
att ta er till Göteborg kan vi ordna det på 

annat sätt, bara ring till mig.

Jag önskar er hjärtligt välkomna!
Ewa-Lisa • 0732-26 19 26

Öppet: mån-fre 10-18 och lördag 10-14

Trivselstund i Starrkärr Bygdegård med  
Lennart Thorstensson och

Leif ”Loket” Olsson som kåserar och 
berättar om händelser och episoder 

från sin tid på radio och TV.

Entré 100:- fi ka ingår. Biljetter fi nns att köpa fr.o.m. 2/9 
hos Studieförbundet Vuxenskolan i Älvängen 0303-748502,

Allans Bokhandel samt Inga Britt 0705-35 00 13, Evy 0303-74 50 51. 

Starrkärrs 
Bygdegårdsförening

Söndag 20 september kl 15.00


