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Från servicehuset, från 
AME Aktivitetscenter och 
från PRO hade man samlats 
för att få se och höra Ale 
Lucia med tärnor. Det blev 
ett uppskattat besök med 
riktigt bra stämningsfylld 
sång. Lokalens utformning 
hindrade de medverkande att 
genomföra ett traditionellt 
luciatåg, men med lite impro-
visation löstes det. 

De ljusbärande deltagarnas 
besök blev mycket uppskat-
tat av de närvarande och det 
ska framföras att ni var riktigt 
duktiga. Tack ska ni ha!

Rune Dahl

Ett traditionellt luciatåg med lite nyare inslag genomfördes på 
Nolskolan. Nols kyrka var fylld till sista plats när Cassandra 
Bred i 3B gjorde entré med ljuskronan på huvudet. I släptåg 
hade hon tärnor och tomtenissar. På repertoaren fanns bland 
annat Mössens julafton, Rudolf med röda mulen och Last 
Christmas. I den sistnämnda låten chockades publiken när 
plötsligt tonerna från Gangnam style började ljuda. Luciatåget 
började dansa till besökarnas stora förtjusning. Lika fort som 
det fridfulla övergick i partystämning, lika snart återfann sig 
julstämningen igen när Last Christmas återupptogs.

Text och bild: Jonas Andersson

Luciatåg bjöd på partystämning

NÖDINGE. Applåderna 
ville aldrig ta slut.

Nödingeskolans 
kombinerade lucia- och 
julspel fick välförtjänta 
ovationer.

Bageriet Lussekatten 
utgjorde kärnan för det 
lustfyllda skådespelet.

Det var inget traditionsenligt 
luciatåg som föräldrarna fick ta 
del av i Nödingeskolans gym-
nastiksal i fredags morse. Istäl-
let bjöds det teater, med sång 
och musik invävd. I fokus för 
uppmärksamheten stod elev-
erna i årskurs 2.

– Vi utgick från ett färdig-
ställt manus och sedan fick 
eleverna välja sina roller där-
efter. I tre veckor har vi övat 
repliker, gjort rekvisita och 
kostymer, berättar lärare Kris-
tina Hellström.

– Det man fascineras mest 
över är att se elevernas fan-
tastiska samarbetsförmåga. 
Barnen ger positiv respons till 
varandra och grupptillhörig-
heten stärks. Vi jobbar mycket 
med just detta, det är lika vik-
tigt som att lära sig räkna och 
skriva. Klassråd, kompissam-
tal och att prata relationer är 
ständigt återkommande inslag 
i vår klass, förklarar Kristina 
Hellström.

Efter avslutad föreställning 
bjöds föräldrarna in till klass-
rummet för fortsatt lussefi-
rande.

JONAS ANDERSSON

Lucia med tärnor, besökte Nödinge servicehus
Ale Lucia med tärnor vid sitt besök på Nödinge servicehus.

Börja om på nytt.
 

 
svenskfast.se

Vi ordnar en 
fröjdefull försäljning.
bostad klar för visning så fort granen är utslängd. Besök 
svenskfast.se eller kontakta oss redan idag. Välkommen!
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ACCEPTERAT PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 401 kvm .
EP 138 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutsvägen 20b. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 89 kvm

S
M
S
:A

4
3
8
7
1
T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 775 000 kr/bud. AVGIFT 2 492 kr/
månad. VISAS Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 5 a.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2,5 rok, 66 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr/bud. AVGIFT 4 947
kr/månad.. VISAS Ring för tidsbokning. Hägers gränd 3.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 109 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 3 495 kr/
månad.. EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skolvägen 3b. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Katten vilket 
bra julspel!

Eleverna i årskurs 2 på 
Nödingeskolan bjöd på ett 
bejublat lucia- och julspel i 
fredags morse.


