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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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NYGÅRD. När Förskolans 
dag firades i Nygård uppma-
nades alla barn att klä ut sig. 
Förskolans gård var full av 
små karaktärer, allt från Jack 
Sparrow till en liten fjäril.

På gården fanns fyra olika 
stationer, bland annat ett ex-
periment med såpbubblor där 
barnen fick blåsa bubblor i 
olika storlekar. De fick prova 
sin pricksäkerhet genom att 
kasta boll i ring och kasta 
boll på pyramid. Den fjärde 
och mest spännande statio-
nen var känsellådan, en låda 
med fyra hål där barnen fick 
stoppa ner sina händer och 
gissa innehåll.

På Nygårds förskola 
jobbar man med tema Bar-

bapapa, så dagens höjdpunkt 
blev när Barbapapa kom och 
bjöd på glass och sjöng med 
barnen. Firandet avslutades 
med att en vacker prinsessa 

kom ut på gården och bjöd 
alla hungriga barn på korv 
med bröd.

JONAS ANDERSSON

Förskolans dag firades i Nygård
Känsellådan tyckte barnen var den mest spännande stationen av alla.

Med hjälp av olika redskap fick barnen på Nygårds förskola 
blåsa såpbubblor.

NÖDINGE. Förra måndagen 
arrangerade Mellangårdens 
förskola sitt traditionella 
kompislopp. Före loppet 
skedde gemensam uppvärm-
ning till musik. Kompislop-
pet mäter cirka 500 meter, 
vätskekontroll utmed vägen 
och medaljutdelning vid 
målgång. Tanken är att är 
barnen insikt om vikten av 
motion och hälsa.

❐❐❐ Samtliga deltagare i Kompisloppet hade nummerlapp på Samtliga deltagare i Kompisloppet hade nummerlapp på 
magen.magen.

Kompislopp på Mellangårdens förskola

Guntorps Missionsför-
samling och Smyrnakyr-
kan i Älvängen har under 
gångna läsåret haft gemen-
sam konfirmationsundervis-
ning, under ledning av An-
neMarie Svenninghed, 
Elias Berg, Ted Manfreds-
son och Erica Berglund.

Gruppen har bestått 
av tolv konfirmander plus 
faddrar och ledare. Konfir-
manderna deltog på ett kon-
faläger på Sjöviksgården till-
sammans med flera andra 
grupper under Kristi Him-
melsfärdshelgen. Avslut-
ningen hölls under pingst-
helgen med början på 
pingstafton i Älvängens Mis-
sionskyrka. Den var fylld till 
bristningsgränsen av kon-
firmander med familjer och 
vänner. Konfirmanderna 
framförde på ett mycket för-

tjänstfullt sätt flera drama-
tiseringar, som belyste hän-
delser ur bibeln. De bjöd på 
både skratt och eftertanke 
och allvar. 

På söndagen var det hög-
tidsgudstjänster både i Mis-
sionskyrkan och i Smyrna-
kyrkan där konfirmander-

na medverkade samt fick 
ta emot biblar, böcker och 
blommor tillsammans med 
sina ledare. Nattvard fira-
des och alla kunde lämna 
kyrkan med starka minnen i 
ett soligt och varmt försom-
marväder.

❐❐❐

Stor konfirmationshögtidStor konfirmationshögtid

Konfirmander från Guntorp och Älvängen.

SOMMAR-REA
AURIS 1.6 5-D -08, 1290 mil, grön ............................ ord. 138600:- NU 126 900:-
AURIS 1.6 5-D PLUS -10, 1900 mil, svart ................ ord. 142900:- NU 134 900:-
AURIS 1.6 5-D PLUS -07, 5250 mil, silver  ............... ord. 113900:- NU 99 900:-     
AURIS 1.6 5-D PLUS -07, 5200 mil, silver  ............... ord. 112900:- NU 99 900:-   
AURIS 5-D 1.6 BLUE -08, 1550 mil, rödmet ............ ord. 137900:- NU 125 900:-
AYGO BLUE 5-D -08, 6075 mil, blåmet  ..................... ord. 72900:- NU 68 900:-
AYGO SAND 5-D -08, 5500 mil, sandmet ................. ord. 81900:- NU 69 900:-   
AYGO+ 5-D MULTIMODE -08, 4900 mil,silver  ....... ord. 79900:- NU 67 900:-
AYGO+ 5-D -08���������	
������� ............................ ord. 78900:- NU 68 900:-      
AYGO+ 5-D -07���������	
�������� ............................ ord. 74900:- NU 64 900:-      
IQ 1.0 CVT IQ1 AUT -09, 3420 mil, amethystmet  .. ord. 98900:- NU 88 900:-      
IQ 1.0 CVT IQ2 AUT -10, 3450 mil, vit.met  .............. ord. 119900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1890 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1000 mil, silver  ..... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1150 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1100 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1100 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.33 5-D MAN PLUS -10, 965 mil, blåmet  ... ord. 126900:- NU 116 900:-
YARIS 1.33 5-D MAN PLUS -10, 920 mil, silver  ...... ord. 126900:- NU 116 900:-
YARIS 1,4 D-4D 5-D PLUS -06, 14800 mil, silver  .. ord. 84900:- NU 72 900:-
YARIS 1,3 5-D PLUS -07, 6200 mil, röd  .................... ord. 88900:- NU 79 900:-

Toyota Kvalitetsgaranti 
- Sveriges bästa begagnatgaranti.


