
VECKA 22         NUMMER 21|22

Program: Beethoven, Grieg, Sibelius, Stenhammar, Nielsen mfl
Medverkar: Göteborgs Symfoniker, Dirigent Kent Nagano,
Göteborgs Symfoniska kör, Riksdagens talman mfl
Kom i god tid, det är fri entré

7 JUNI SPELAR GÖTEBORGS SYMFONIKER VID BOHUS FÄSTNING

PROGRAMMET BÖRJAR 15:00

FRI ENTRÉ

NOL. Eleverna på Nol-
skolan trampade vidare 
med Nolklassikern.

I tisdags stod nämli-
gen cykling på program-
met.

Onsdagen den 4 juni 
stundar Nolvarvet.

Det var utmärkta förutsätt-
ningar när Nolskolans elever 
gav sig iväg för att tillryg-
galägga det tredje delmo-
mentet i Nolklassikern. 

– Det kom några droppar 
regn precis vid starten klock-
an tio, men det gjorde inget. 

I övrigt var det perfekt väder 
hela sträckan, förklarar lära-
re Martin Johansson.

Eleverna knatade på från 
skolgården, upp till Alafors, 
förbi Uspastorp, vidare till 
Nödinge och hem till Nol 
igen. Vätskepauser gjordes 
och i Uspastorp serverades 
korv med bröd.

– Onsdagen den 4 juni går 
vi i mål med Nolklassikern. 
Då blir det löparfest när det 
traditionella Nolvarvet ska 
avgöras, avslutar Martin Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Nolskolan ute och cyklade

Cyklande elever i höjd med Hulans skola.I Uspastorp gjordes matstopp. Nolskolans elever serverades 
korv med bröd.
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LÖDÖSE. I förra veckan 
arrangerades en gam-
maldags skoldag på 
Tingbergsskolan.

Eleverna i årskurs F-3 
hade anammat budska-
pet med hull och hår.

– Alla går verkligen in 
helhjärtat för den här 
temadagen, säger lärare 
Ulrika Eres. 

Det liknade mer 1914 än 2014 
när man klev in i klassrummen 
hos eleverna i de yngre års-
kurserna på Tingbergsskolan. 
Klädseln var tidsenlig. Stor 
vikt låg också på ordning och 
uppförande.

– Annars kan det bli smisk 
eller skamvrån, säger Tim.

På schemat stod bland an-
nat välskrivning och psalms-
ång. Även rastaktiviteterna 
skilde sig mot en traditionell 
skoldag. Det hoppades hage 
och lite längre bort hördes 
eleverna sjunga: Bro, bro bre-
ja, som är en gammal danslek.

– Jag har haft med mig en 
del gamla föremål som barnen 
har fått titta på, bland annat ett 
strykjärn, säger Ulrika Eres.

Matsäcken kunde eleverna 
avnjuta utomhus i det fina vår-
vädret.

JONAS ANDERSSON Tim med sin kappsäck.Elever på Tingbergsskolan.

Gammaldags skoldag på Tinbergsskolan i Lödöse.

Gammaldags skoldag i Lödöse


