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ÄLVÄNGEN. Träborgen 
på Älvängenskolan har 
namngivits.

Det skedde under 
pompa och ståt i tis-
dags.

När skynket föll kon-
staterades att Kompis-
borgen var det förslag 
som hade fått flest 
röster.

Alla barn i årskurs F-2 fanns 
samlade på skolgården när 
den galne munken hade äran 
att presentera det förslag som 
vunnit namntävlingen för 
skolans träborg.

– Kompisborgen ska den 
heta, utbrast munken samti-
digt som eleverna applådera-
de och tjoade om vartannat.

Denna ceremoni följdes 
av medeltida lekar, sex styck-
en till antalet. Entusiasmen 
var stor och många barn var 
dagen till ära utsmyckade i 
tidsenliga kläder.

– Titta på mitt svärd och 
på min sköld, sade en av de 
leksugna elever som lokaltid-
ningen träffade på.

Spjutkastning, plockepinn, 
tipspromenad och kuddkrig 
på stocken var några av de ak-
tiviteter som sysselsatte elev-

erna. Stationsövningarna fö-
regicks emellertid av något 
riktigt spännande. Lärare 
Anders Bertilsson intog 
rollen som eldslukare till pu-
blikens stora förtjusning. Ett 
sus hördes i åskådarleden när 
han tog den brinnande fack-
lan i munnen och kvävde 
elden.

På det hela taget blev det 
en händelserik och annor-
lunda skoldag för eleverna 
på Älvängenskolan.

NOL. 6 300 kronor.
Så mycket pengar har 

Nolskolans elever hit-
tills lyckats samla in 
till Europas fattigaste 
barn.

I förra veckan upp-
märksammades de 
lokala sponsorer som 
möjliggjort satsningen 
”Vandra för varandra”.

I onsdags eftermiddag be-
sökte Max Nordgren och 
Louise Sönderbäck från 
klass 3A, tillsammans med 
lärare Ragne Bengtsson, 
några av de 15 företag som 
är med och stöttar projektet 
”Vandra för varandra”. För 
varje mil som Nolskolans 
elever tillryggalägger går två 

kronor till insamlingen för 
barnen i Europas fattigaste 
land, Moldavien.

– För att visa vår uppskatt-
ning tänker vi lämna över 
en teckning och ett diplom, 
säger Max Nordgren inför 
mötet med ägaren till Tempo 
i Nol, Ingemar Thorstens-
son.

Det är med stor förtjus-
ning som Ingemar mottar 
sponsorbeviset och han kon-
staterar samtidigt:

– Självklart ska man vara 
med och stötta en sådan här 
välgärning.

”Vandra för varandra” 
pågår fram till och med den 
27 maj varför insamlingen 
kommer att generera ytterli-
gare slantar.

– Under den komman-
de veckan samlar vi in pant-
flaskor och på fredag ska 
vi ha ”Operation dagsver-
ke” där vi elever ges möjlig-
het att besöka föräldrars ar-
betsplatser alternativt hjälpa 
grannar. De pengar vi får in 
genom denna aktion tillfal-
ler också projektet, berättar 
Louise Sönderbäck.

Skulle det inte vara ro-
ligare om ni fick behålla 
pengarna själva?

– Moldavien är ett jätte-
fattigt land och de behöver 
pengarna mer än vi, säger 
Max och Louise med tydlig 
självklarhet.

SKEPPLANDA. Sländanhu-
set på Garnvindeskolan har 
under vårterminen arbetat 
med tema hållbar utveckling.

– Vi har haft en gemensam 
dag där vi har arbetat inför 
karnevalen. Då gjorde vi in-
strument (av sopor), tränade 
in en afrikansk dans om krets-
loppet som Marie Aregius 
hade satt ihop med hjälp av 
barnen. Dessutom övade in 

sånger om miljön. Som av-
slutning på detta tema hade 
vi en karneval ”Rädda värl-
den”, berättar Maria Cor-
neliusson.

Fullt hus
På tisdag kväll samlades 
barnen och deras föräldrar i 
Skepplanda bygdegård. Det 
var fullt hus!

– Av sångerna och allt det 

andra gjorde vi en minimu-
sikal. Den handlade om fyra 
barn, två av dem ville rädda 
miljön, två tycker att det är 
tråkigt med miljö. Musika-
len slutade med att de två 
negativa barnen blir överta-
lade att vara med i karneva-
len ”Rädda världen”, förkla-
rar Maria Corneliusson. 

När barnen spelat mini-
musikalen i bygdegården ett 

karnevalståg ner till skolgår-
den, föräldrarna stod längs 
vägen och hejade på. Väl nere 
på skolgården gjorde barnen 
den afrikanska dansen. Efter 
det fanns det en poängpro-
menad med miljöfrågor och 
man fikade sin medhavda 
matsäck.

JONAS ANDERSSON I tisdags kväll var det karneval ”Rädda världen” som arrang-
erades av Sländanhuset på Garnvindeskolan.

Karneval "Rädda världen" på Garnvindeskolan

”Vandra för varandra” går vidare i högt tempo
– Lokala sponsorer uppmärksammades

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingemar Thorstensson på Tempo i Nol fick i förra veckan besök av två elever från Nolskolan, 
Louise Sönderbäck och Max Nordgren, som ville visa sin uppskattning för att den lokala livs-
medelsaffären är med och stöttar projektet ”Vandra för varandra”.

Medeltida lekar på Älvängenskolan
– Och träborgen fick sitt namn
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Träborgen på Älvängenskolan har nu fått ett 
namn. Kompisborgen blev det förslag som fick 
flest röster.

Eldslukaren Anders Bertilsson hade det i särklass mest spektakulära uppträdandet.

Plockepinn, en av många uppskattade 
aktiviteter.En annorlunda skoldag i medeltidens tecken. Kul tyckte eleverna.

Medeltida lekar präglade tisdagseftermid-Medeltida lekar präglade tisdagseftermid-
dagen på Älvängenskolan. Kuddkriget blev dagen på Älvängenskolan. Kuddkriget blev 
snabbt en favorit.snabbt en favorit.


