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ÄLVÄNGEN. Skolklockan 
har ringt för sista 
gången det här läsåret.

I förra veckan började 
sommarlovet för Ales 
skolelever.

Tyvärr fi ck avslut-
ningsceremonierna 
förläggas inomhus då 
regnet förstörde alla 
tankar på utomhusakti-
viteter.

Under en lång följd av dagar 
hade det varit sol och vack-
ert väder, men typiskt nog 
när examensdagen stod för 
dörren drog ett lågtryck in.

– Vem är det som har 
dansat regndansen och gjort 
att det blivit så här, skämtade 
personalen på Älvängensko-
lan som hade sett fram emot 
ett traditionsenligt firande 
på Älvevi tillsammans med 
kamraterna från Särskolan, 
Madenskolan och Arosenius-
skolan.

Istället blev det till att för-
lägga arrangemanget inom-
hus, i skolans gymnastiksal. 
Väderleken till trots så blev 
det en stilfull våravslutning. 
Det spelade ingen roll att 
regnet slog frenetiskt mot 
rutan, lärare och elever lyck-
ades ändå framkalla en känsla 
av sol och värme.

Det var charmigt värre 
när ettorna tågade in med 
flaggor i handen till tonerna 
av ”Gärdebylåten” och stäm-
ningsfullt som sig bör när 
barnen stämde upp i den 

svenska nationalsången, 
följt av ”Idas sommarvisa” 
och ”Den blomstertid nu 
kommer”.

Rektor Katarina Thur 
läste en dikt ämnad för skol-
barnen och önskade alla ett 
trevligt sommarlov.

– Några kommer att åka 
utomlands, några ska slappa 
hemma, vissa väntar besök, 
andra åker till landet. Vi 
kommer att ha olika minnen 
med oss tillbaka när vi träf-
fas efter lovet. En sak ska vi 
dock ha gemensamt och det 
är att vi ska vara utvilade 
och ha njutit av ledigheten 
när vi strålar samman igen i 
augusti, sade Katarina innan 
barnen gav sig iväg ut på 
årets längsta rast.

Lokaltidningen fanns 
också på plats i Skepplanda-
hallen där Alboskolan firade 

sin skolavslutning. Johannes 
Sandberg och Julia Axell 
agerade konferencierer och 
lotsade elever, personal och 
föräldrar genom ett digert 
program med sång, musik, 
dans och diverse tal. 

Störst jubel mötte Kent 
Carlsson från Majblom-
meföreningen när han över-
lämnade en check på 3 468 
kronor till Anton Hansson 
och Samuel Jakobsen från 
klass 6A.

– Ni är fantastiska! Ni 
har sålt majblommor på den 
här skolan för totalt 34 680 
kronor och det innebär att 
ni får 3 468 kronor att göra 
något roligt för. Grattis till 
er alla!

– Nu väntar ett härligt sommarlov
Skolklockan har ringt färdigt
Anton Hansson och Samuel Jakobsen fi ck för Alboskolans räkning mottaga en check på 3 
468 kronor av Kent Carlsson från Majblommeföreningen.

Ahlafors Fria Skola höll sin skolavslutning i Starrkärrs kyrka 
på fredagsmorgonen. Här är det eleverna i årskurs som 
framför ett sångnummer.
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SOMMARMUSIK I SURTE KYRKA
27 juni kl.19.00
Hanna och Felicia Sundblad
Sång och musik från hjärta till hjärta!

Välkommen!

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SPARA 
TUSENLAPPAR!

ÄlvängenAle Torg

Här kan du köpa vaknahäftet
och stötta föreningslivet i Ale

DrömHuset
Leksaker & Presenter

Pris 150:-

Totalt rabattvärde över 4000:-

Till förmån för 

barn och unga i Ale

Pris 150:-

Totalt rabattvärde över 4000:-

Häftet säljs också av Nödinge SK, fotboll, Ale HF, Älvängens IK, OK Alehof och Ale Basket.


