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NOL. Det blev två 
jämna finaler där åldern 
till slut tog ut sin rätt.

Klass 5 A segrade 
dubbelt när Nolskolans 
finalspel avgjordes i 
förra veckan.

Martins Änglar vann 
tjejklassen och bland 
killarna segrade Happy 
Rådjur.

Diverse turneringar efter 
skoldagens slut har blivit 
något av en tradition på Nol-
skolan. Det hela inleddes år 
2000.

– Initiativtagare var tre 
mycket idrottsintressera-
de elever vid namn Marcus 
Oddhammar, Peter Klein 
och Niclas Elving. Killarna 
tyckte att det fattades något i 
idrottsväg på Nolskolan och 
var ivriga och beslutsamma 
att försöka starta något nytt, 
säger lärare Ragne Bengts-
son.

På så sätt föddes idén om 
en fotbollsturnering på ef-
termiddagstid, öppen för alla 
som ville vara med. Denna 
fritidsaktivitet har sedan 
levt vidare, ibland i form av 
en innebandyturnering och 
ibland av en fotbollsturne-
ring.

– Under årens lopp har de 
tre initiativtagarna fått efter-
följare som arrangörer bland 
skolans avgångselever och 
under några år har lärare på 
skolan ansvarat för arrang-
emangen, förklarar Ragne 
Bengtsson.

Förra måndagen var det fi-
naldags i årets innebandytur-
nering, som tog sin början i 
mars. Totalt deltog 14 lag i 
årets upplaga.

– Kul med ett så stort in-

tresse, säger Ragne Bengts-
son som hade äran att få döma 
finalspelet.

Martins Änglar besegrade 
Bambi Girls (4A) i tjejfina-
len med 6-3. Direkt efter av-
gjordes killfinalen där Happy 
Rådjur drog det längsta strået 
genom att besegra Ahlgrens 

Limousiner (4A) med udda-
målet, 5-4.

– Spännande och jämna 
matcher, precis som det ska 
vara, konstaterade domaren 
efter slutsignalen.
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Stolta segrare i Nolskolans innebandyturnering, Happy 
Rådjur som vann pojkklassen och Martins Änglar som segra-
de bland tjejerna. Samtliga spelare återfinns i klass 5A.

Killarnas final blev en jämn kamp mellan Ahlgrens Limousi-
ner och Happy Rådjur. 5-4 blev slutresultatet i Happy Rå-
djurs favör. På bilden ses också domaren Ragne Bengtsson.

SKEPPLANDA. Troll-
konster, kullerbyttor 
och lindans.

Det var något av 
innehållet i Cirkus 
Tricks som Gunnars-
gården avdelning gul 
bjöd på.

Föräldrar och syskon 
kunde inte annat än att 
imponeras av den feno-
menala showen.

Det trollades bort både 
pengar och löv när Gunnars-
gårdens förskola arrangerade 
Cirkus Tricks i förra veckan.

– Titta nu! Pengen är 
borta! Vänta lite grann så ska 
jag trolla fram den igen.

Med sitt trollspö i handen 
får Kasper publiken att 
häpna. Likadant är det med 
Greta som får löv att hux 
flux försvinna, för att sedan 
komma tillbaka.

På Gunnarsgårdens för-
skola avdelning gul går 24 
barn i åldern 3-6 år. Alla var 
delaktiga i den föreställning 
som föräldrar och syskon fick 
ta del av.

– Efteråt blev det fika med 
rulltårta, popcorn, saft och 
kaffe till de vuxna. Vi gick 
inte hem förrän klockan var 
sju, berättar Julia för Aleku-
riren.

Åskådarna fick också se 
Ballerina gå på lina, Tindra 
som hjulade och Markus 
som balanserade på en tråd. 
Ett annat bejublat nummer 
bjöd Filippa på när hon sjöng 
”En elefant balanserade”.

– Vi fick jättemycket app-
låder, berättar Alex.

Barnen hade tränat 
mycket inför uppträdandet, 
vilket märktes. Tricksen satt 
som de skulle och någon 
scenskräck märktes inte av.

– Det var inte pirrigt, bara 
spännande och roligt, förkla-
rar Cornelia.

Gunnarsgårdens förskola 
invigdes 1973. Verksamhe-
ten omfattar ett drygt 80-tal 

barn, fördelat på fem avdel-
ningar.

– Det har skett reno-
veringar av lokalerna i två 
etapper. Nu hoppas vi på en 
utvändig renovering. Det 
finns inga beslut tagna, men 
det är verksamhetens öns-
kemål, avslutar förskolechef 
Henrik Wennberg.

Roliga cirkusnummer på Gunnarsgården
– Förskolebarnen stod för underhållningen
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Kasper, en trollkarl av högsta 
dignitet.

Även djur visade upp sig på 
Cirkus Tricks.

Självaste Pippi kom på 
besök till Gunnarsgården.

ALAFORS. 15 056 407 
värmeljuskoppar i alu-
minium har svenska 
skolbarn lyckats samla 
in till återvinning under 
ett halvårs tid.

128 613 av dessa har 
eleverna i årskurs 2 
på Ahlafors Fria Skola 
bidragit med.

Den insatsen ledde 
till regionvinst i Stora 
värmeljusjakten med 
Ikea som arrangör.

Stora värmeljusjakten är en 
återvinningstävling för alla 
barn mellan 6 och 9 år. Syftet 
med tävlingen är att, på ett 
så enkelt och roligt sätt som 
möjligt, få barnen att lära sig 
mer om kretsloppstänkande, 
miljömedvetenhet och för-
stås återvinning. Tävlingen, 
som startade lokalt i Kalmar 
2007, anordnades nu för 
andra året i följd i hela Sve-
rige och pågick mellan 15 
oktober 2010 och 15 april 
2011.

– Vi vill göra barnen mil-

jömedvetna och informera 
dem hur viktigt det är med 
återvinning. Vi säljer oerhört 
många värmeljus i våra varu-
hus och då känner vi också 
ett ansvar, säger Therese 
Karlsson, miljökoordinator 
på Ikea.

Ahlafors Fria Skola höll 
sig framme redan förra året 
och knep förstapriset. Nu 
lyckades man med bedriften 
att försvara sin mästartitel 

vilket genererade ett stort 
tårtkalas i måndags förmid-
dag.

– Det är eleverna väl 
värda. De har svarat för en 
fantastisk insats, berömmer 
Jenny Bladh från Ikeas per-
sonalavdelning.

Förutom tårta kom Ikeas 
representanter med fina 
diplom och en presentcheck 
på 5 000 kronor.

– Hälften av summan ska 

användas till ett lokalt miljö-
projekt. Det är ett krav som 
vi har, säger Jenny Bladh.

Priset omfattar också 
en upplevelsedag som Ikea 
regisserar. I fjol fick frisko-
lans elever besöka Renova 
och se hur återvinning fung-

erar i praktiken.
– Totalt har vi 18 vinnare 

i landet. Ahlafors Fria Skola 
tillhör region Bäckebol där 
vi har vårt varuhus. Det är 
bara att gratulera barnen och 
hoppas att de fortsätter sitt 
miljöengagemang på många 

olika sätt, avslutar Therese 
Karlsson.

Ahlafors Fria Skola segrade i Stora värmeljusjakten
– Firades med tårtkalas i bamba
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Eleverna i årskurs 2 lyckades samla in 128 613 värmeljus-
koppar vilket räckte till seger i Ikeas tävling Stora värme-
ljusjakten.

Jenny Bladh och Therese Karlsson från Ikea hade med sig diplom och tårta när de kom till 
Ahlafors Fria Skola för att gratulera till segern i Stora värmeljusjakten.


