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LÖDÖSE. Mogen språk-
hantering och en 
mycket vacker berät-
telse.

Omdömet är signerat 
författaren Niklas Krog.

I samband skolavslut-
ning firades Malinda 
Jernström – vinnare av 
Tingbergsskolans upp-
satstävling.

Varje år genomförs en upp-
satstävling för Tingbergs-
skolans åttondeklassare. Det 
här var sjunde gången i ord-
ningen.

– Tidigare år har vi haft 
en bestämd genre, så var inte 
fallet den här gången. Nu 
fick eleverna skriva en berät-
tande text, helt fritt, förkla-
rar svenskalärare Susanne 
Nilvall.

Ett besök av Niklas Krog 
utgjorde startskottet för pro-
jektet. Niklas gav dessutom 
ungdomarna inspiration och 
värdefulla tips inför skrivan-
det.

När tiden gått ut hade 
63 uppsatser lämnats in. 
Susanne Nilvall gjorde en 
första gallring bland bidra-
gen och skickade vidare 16 
texter till Niklas Krog.

– Det kom in otroligt 
många bra uppsatser. Egent-
ligen skulle jag plockat ut tio 
berättelser, men eftersom 
kvalitén var så hög lät jag 
Niklas Krog läsa igenom fler 
texter än vad som vad över-
renskommet från början.

Niklas Krog fungerade 
sedan som enväldig domare 
i uppsatstävlingen. Tre pris-
tagare och ett hedersom-
nämnande lämnades i sam-
band med examensdagen. 
Den berättelse som Niklas 
Krog tyckte allra bäst om var 
Malinda Jernströms ”Ben-
jiro”.

– Berättelsen handlar 
om en japansk tjej, Naokis. 
I ett gammalt körsbärsträd 
hittar hon dagboksblad från 
en kille som upplevde andra 
världskriget. Naokis blir 
berörd av det hon läser, för-
klarar Malinda.

Berörd blev också Niklas 
Krog som hyllar Malinda för 
hennes lågmälda berättande.

– Det är precis så det är. 
Malinda har oerhört lätt för 
att uttrycka sig i skrift och 

fångar verkligen läsaren. Jag 
måste säga att alla fyra pris-
tagare sticker ut med sina 
berättelser, säger Susanne 
Nilvall.

Känslan när det förkun-
nades att du hade vunnit?

– Det är klart att det är 
roligt, men för min del spe-
lade det inte så stor roll. Jag 
var nöjd med uppsatsen och 
det var det viktigaste för mig, 
säger Malinda.

Drömmer du om att bli 
författare?

– Jag vet inte riktigt vad 
jag vill bli. Något inom 

media tror jag, men man vet 
aldrig.

Som förstapris i Ting-
bergsskolans uppsatstävling 
erhöll Malinda Jernström 
diplom, biobiljetter och en 
av Niklas Krog personligt 
signerad bok; ”Turk & Ayla”.

Tvåa i tävlingen blev 
Embla Petersdotter och 
trea Alva Olsson. Heders-
omnämnandet gick till Emil 
Johansson.

Malinda Jernström 
fångar läsaren
– Vann Tingbergsskolans uppsatstävling

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malinda Jernström segrade i Tingbergsskolans årliga upp-
satstävling. Som pris erhöll Malinda diplom, biobiljetter och 
en signerad bok från författaren Niklas Krog.

Öppettider:
V 25:   Mån, Tis, Tor 12-18, Onsd 12-19
V 26:   Mån-Fre 12-19, Lör 11-14
V 27:   Tis-Tor 12-19

Lokvägen 8, Alvhem. Tel: 0703-562277
Sväng in vid Bengts husvagnar där skyltar visar vägen
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FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Patrik

Din ICA handlare i Lilla Edet…

TREVLIG
midsommar
Många tycker att ordet midsommar 
andas mystik och tänker på glömda 
sagor om virvlande älvdanser vid en 
smålandstjärn. Andra plockar sju sorters 
blommor i hopp om att drömma om 
den tillkommande.

Mystik eller inte vi på ICA Supermarket 
har laddat hela butiken med allt du 
behöver inför ditt midsommarfi rande.

Önskar
Patrik med personal

Mids. afton 7–18 • Övriga dagar 7–23

Midsomm aröppet

 Gräddfi l 
 Arla.   3 dl. Fetthalt 12%.   

 Jfr pris 25:00/liter.     

 2 för 

 15k     

 Matjesill 
 Klädesholmen/Alax.   200 g.    
 Jfr pris 25:00/kg.   
Max 4 burkar erbj/kund.  

 2 för 

 10k     

  

 19  95  /st 

  

 14  95  /hg 

 Färsk potatis 
     Svensk.  

   Max 5 kg erbj/kund.  

2  för 

49k
 Från vårt bageri! 

 Kavring 
     Butiksbakat.  

     

 I delikatessen! 
 Rostbiff 
       Jfr pris 149:50/kg.     

 Handla andra varor för

minst 200 kr så får du köpa… 

Gäller ej vid köp av tobak, receptfria varor och spel.

Kaffe
Gevalia. 400–500 g.
Jfr pris 61:25–49:00/kg.
Gäller ej ekologiskt, 
rättvisemärkt, hela bönor. 
koffeinfritt. Max 1 erbj/kund.

  

 0  50  /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 24/6 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.


