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Skövdevägen 32, Tibro, 0504-134 40
Öppet: Tisdag–fredag 10–18, lördag 9–13

Manuell charkbutik med köttvaror endast från 

Lindells i Tidaholm och Skövde slakteri.

Styckmästarn Leif erbjuder v. 16-17

Grytbitar
av skinka

79:-

Fläskkarré
med ben

4990
/kg

/kg

 Nyrökt skinka och fl äsk även rökt fl äskfi lé

4990
/kg

Fläskstek

Skinksnitzel

89:-/kg

Sjömansbiff

99:-
/kg

Tjock Grillkorv
Hemgården 900g

4990
/st

Grytstek 
av nöt

89:-/kg

Lövbiff

139:-/kg

Luncha med en Moderat!
Berätta vad du vill med Tibro

Maila peo.andersson@duvslaget.se eller kenth.wengholm@tibronet.se

 
Vard. 7-21 Lörd. 8-17 Sönd. 9-17

Br. Larssons

Bilverkstad
0504-612 70

Mariestadsvägen, Tibro

Auktoriserad service

Vard. 7 21  L

A

SOMMARDÄCK

till alla
bilar.

Vi byter 
och servar.

NYGAMMALT ARRANGEMANG . Välbesökt skolverksamhet

Lördags-
öppet  
på skola

– Ja det var några år sedan 
vi arrangerade öppet hus 

sist, och det ser ut att bli 
välbesökt, berättade rek-
torerna Bengt-Olof Lars-
son och Peter Gejervall. 
För några av våra cirka 470 
elever och respektive för-
äldrar är öppen verksamhet 
helt nytt.

– I vissa klassrum där an-
höriga i dag får tillfälle att 
vara med på lektioner med 
elever och lärare, har vi sett 
att det har samlats 40-45 
personer och vi har bett Ma-

Nära fullt hus blev det 
när Nyboskolan bjöd in 
till öppen verksamhet 
igen efter några års 
uppehåll. Föräldrar och 
anhöriga strömmade till 
för att delta i en vanlig 
skoldag med möjlighet 
att träffa både skolled-
ning, lärare och skolpo-
litiker.

Rickard och Amanda från klass 8b3 tar ett arbetspass i fikat och säljer förfriskningar till Carola, Freja och Andreas Stråhlman.

 FOTO: EWA RENVERTH

Musiklärare Frida Johansson kompade duktiga elever, här är 

det Klara som underhåller i caféet.

I vimlet av besökare på Nyboskolans öppet hus fanns bland 

andra rektorerna Bengt-Olof Larsson, Peter Gejervall, lärare 

Elin Schüler och skolpolitiker Kenth Wengholm (M) till hands 

för information och samtal.

BERÄTTAR. Den 19 april 
berättar Lars Olov Sjöström 
om bröllopstraditioner förr 
och nu på Blåbandsgården i 
Tibro. Bröllop i dagarna tre 
är ett uttryck som många 
hört och det är inte bara ett 
talesätt. I det gamla bon-
desamhället var bröllopet 
den stora högtiden och var 
betydligt mera påkostat än 
ett lyxigt bröllop idag. Lars 

Olov Sjöström har forskat 
om bröllopstraditioner och 
bröllopsmåltider i norra 
Sverige och en del av hans 
doktorsavhandling i etno-
logi handlar om detta. Lars 
Olov arbetar som trafik-
säkerhetschef hos MHF i 
Stockholm. Tidigare har 
han varit folkbildare och 
forskningsassistent och 
jobbat som musiklärare 

MEDBORGARFÖRSLAG. 

Elevrådet i Ransberg ville 
ha bättre lekredskap på sin 
skolgård och lämnade in ett 
medborgarförslag till kom-
munen där de önskade en 
kinagunga. De blev erbjud-
na en begagnad gunga från 
kommunen men skolan 
avböjde förslaget. Då be-
stämde sig Socialdemokra-
tiska föreningen i Ransberg 
att bekosta gungan vilken 
nu är beställd. Kommu-
nen kommer att finansiera 
uppsättningen och gungan 
ska komma på plats under 
våren. Gungan och uppsätt-
ningen beräknas kosta sam-
manlagt 60 000 kronor.

Bröllopstraditioner genom årenKinagunga  
till Ransberg

NOTERAT.

i Tibro ett år i mitten av 
70-talet.

rie i maten att förbereda 800 
portioner av köttfärslimpa 
och vårt fina salladsbord, så 
det förhoppningsvis räcker 
till alla besökare.

Musik och projekt
Eleverna hade obligatorisk 
skoldag, som senare förstås 
kompenseras med en ledig 
dag, och ställde upp på både 
lektioner och olika aktivite-
ter runt om på skolan. 

I caféet bjöds det på sång 
och musik när duktiga Ny-
boelever framträdde och 
det såldes fika på löpande 
band. 

Många tog tillfället i akt 
att fråga och informera sig 

om skolans verksamhet och 
det rycktes i rektorer och 
personal för frågor och sam-
tal om den dagliga verksam-
heten. 

Flera projekt som ge-
nomförs i samarbete med 
konstnärer visades upp, 
som ”Kliv” och ”Big draw”. 
Bland skolans representan-
ter fanns också skolpolitiker 
Kenth Wengholm (M) som 
var nöjd med det stora anta-
let besökare.

– Vi är populära, det här är 
en bra skola med bra verk-
samhet och personal, tyckte 
Kenth Wengholm.

Ewa  Renverth
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