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Säkra siff ror 
till fast pris!
Behöver Ert företag hjälp

med löpande bokföring och

ekonomiska rutiner?

Svart på Vitt är ekonomibyrån

som älskar siff ror och att ha

kontroll på dem.
Säkra siff ror med andra ord.

Det erbjuder vi dessutom till

ett fast pris.
Självklart har vi andra lösningar

också, skräddarsydda för dig

och ditt företag.
Kontakta någon av oss för att

ta reda på vad det kostar dig

och ditt företag.

Christina Otter
0303-24 33 44

ÄLVÄNGEN. Små barn 
men stor underhållning.

Publiken i Folkets 
Hus hade all anledning 
att överösa aktörerna 
med applåder.

Barnen på Hövägens 
förskola, avdelning 
Röda vinbäret, svarade 
för en show som inne-
höll det mesta.

Många föräldrar och syskon 
hade tagit plats i Älvängens 
Folkets Hus för att ta del av 
den föreställning som försko-
lebarnen från Röda vinbäret 
bjudit in till. Efter ett antal 
veckors förberedelser var det 
äntligen dags för premiär.

– Föreställningen är helt 
och hållet barnens grej. De 
har själva röstat och bestämt 
vilka nummer som ska vara 
med, förklarar förskolelärare 
Monica Strindholm.

– Barnens ambition har 
varit hög och de har verkli-
gen sett fram emot att få ge-
nomföra denna show, tilläg-
ger Monica.

Besökarna fick beskåda en 
blandning av trolleri, sång 
och dansnummer. 18 barn 
medverkade och samtliga för-
tjänar överbetyg för sina in-
satser.

Trolleri, sång och dans i Folkets Hus
– Hövägens förskola stod för shoowenwen
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Barnen på Hövägens förskola, avdelning Röda vinbäret, bjöd på 
charmerande underhållning.

Josefines fiolspel var bländande.

Starka grabbar fanns det gott om.

NOL. Målet var att 
flyga lika långt som 
ladusvalan – 22 000 
kilometer.

Nolskolans elever 
nådde nästan hela 
vägen fram.

När projektet Viva 
la vida – Vandra vidare 
avslutades i fredags 
hade barnen lyckats 
avverka 18 979 kilo-
meter.

Den 10 september förra 
året startade Viva la vida – 
Vandra vidare. Utmaningen 
för Nolskolans elever 
bestod i att promenera 
lika långt som en ladusvala 
flyger, Sverige-Sydafrika 
tur och retur.

– Ni har verkligen 
kämpat, men det måste 
konstateras att vi inte är 
lika duktiga som ladusvalan, 
förklarade projektledare 
Ragne Bengtsson på den 
gemensamma samlingen i 
gymnastiksalen.

Den världskände ornito-
logen Mr Birdman (Fredrik 
Blomqvist) gjorde sedan 
efterlängtad entré. Elev-
ernas lockrop med Kaffe! 
Kaffe! Kaffe! gjorde sitt till. 
Från Hagfors i Värmland 

anlände Mr Birdman.
– En ladusvala är liten 

och kan flyga. Det kan inte 
ni. Jag tycker ni har gjort en 
fantastisk insats, berömde 
Birdman.

Skvätthoppan, som 
utgjort något av en symbol 
för projektet, kom också på 
besök. Med sig hade han en 
liten skvätthoppa.

– Jag flög vilse i Sahara 
och träffade storken. Då vet 

ni vad som händer.
Mr Birdman och Skvätt-

hoppan krävde sedan glass 
till alla duktiga elever. Så 
fick det bli. Trots att barnen 
inte nådde målet på 22 000 
gångna kilometer firades 
det på Nolskolan. Med all 
rätt!

Nolskolans elever har vandrat klart
– Nådde nästan hela vägen fram

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
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Ragne Bengtsson intervjuar Mr Birdman.

Inte bara en utan två skvätthoppor hälsade på Nolskolans 
elever.


