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VÅR JULKLAPP TILL ER:

Vi har julstängt 24, 25 och 26 dec men öppnar 
åter den 27 dec med stor mellandagsrea!
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Vardagar 9-18, Lördagar 10-14
Tel 0303-74 08 38

nol@elon.se

– Lyckliga tjejer 
erhöll medalj

ALAFORS. Ahlafors Fria 
Skola bjöd in till luciafirande 
på måndagsmorgonen. Det 
var eleverna i årskurs 2 och 
3 som underhöll med sång, 
musik och diktläsning på 
Pelarteatern. Förutom Lucia 
och hennes tärnor fick åskå-
darna se massor av charmiga 
stjärngossar, pepparkaksgub-
bar samt tomtenissar och 
tomtelisor.

På kvällen var det föräld-
rarnas tur att få ta del av den 
välrepeterade luciaföreställ-
ningen.

JONAS ANDERSSON

Luciafirande på Pelarteatern

Sockerbagaren Fanny Albinsson.

Julia Lindén hade den stora 
äran att bära ljuskronan när 
Ahlafors Fria Skola bjöd in till 
luciafirande på Pelarteatern.

Ahlafors Fria Skola hade sin egen lilla tomtekör.

GÖTEBORG. Tisdagen den 
14 december avgjordes Skol-
DM i basket på Gothia Arena 
i Göteborg. Madenskolans 
och Aroseniusskolans tjejer 
hade tagit sig vidare från 
gruppspelet, som arrangera-
des i november, till finalda-
gen. 

Madenskolan hade gått 
vidare i gruppen årskurs 6-7, 
men bestod av elever från års-
kurs 5-6. I gruppspelet vann 
de samtliga sina matcher och 
fick sedan möta Tynnereds-
skolan i finalen. Tynnereds-
tjejerna blev dock för tuffa 
och efter en tight match blev 
slutresultatet 14-8 till Tynne-
redsskolan. Det var emeller-
tid stolta tjejer som mottog 
silvermedaljen i sitt första 
Skol-DM.

Arosenuisskolans elever, 
årskurs 8-9, inledde finalda-
gen med semifinal mot The 
English School. Tjejerna 
spelade fantastiskt och vann 
överlägset med 32-2. I fina-
len stod de mot Nordhems-
skolan, som är ett baskethög-
stadium. 14-39 blev slutresul-
tatet och silver även till Aro-
seniusskolan.
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Silverregn över ÄlvängenSilverregn över Älvängen
i Skol-DM i basketi Skol-DM i basket

Madenskolans baskettjejer som tog silver. Stående från vän-
ster: Carina Charlesson, Marielle Melander, Emma Olsson, 
Lina Bengtsson, Ida Slettvold, Wilma Löfgren, Rebecca Char-
lesson, Marie Olsson. Sittande från vänster: Linda Karlsson, 
Sara Lundberg, Matilda Olsson, Alexandra Söderlind, Emilia 
Bengtsson.

Aroseniusskolans tjejer, årskurs 8-9, som också knep ett 
silver i årets Skol-DM i basket. Stående från vänster: Michel-
le Alfredsson, Isabelle Johansson, Tanja Kourmandias, Elina 
Kuusinen, Matilda Sahlback-Nilsson, Malin Olsson, Ingemar 
Sandén. Sittande från vänster: Emma Tjärnlund, Julia An-
dersson, Linda Hummerhielm, Linn Boonnak Jacobsen


