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Lussefika i det gamla kapellet
HÖNSA.  På lusseaftonens eftermiddag öppnade Rune, 
Christina och Tobias Franzén portarna till stora salen i det 
gamla kapellet i Hönsa. Rune har  länge haft tanken att 
bjuda de som är lite äldre och som har varit med och byggt 
upp byn på kaffe och  samkväm. Tjugotalet bybor lät sig väl 
smaka av det enkla kaffebordet och höjdpunkten kanske 
var när Hönsas lucia 2014 skred in till tonerna från Kjell 
Nyblads dragspel.

NOTERAT.

Höga klackar, vackra frisy-
rer, herrar i väst och fluga 
och en och annat hatt och så 
danserna och den glada lite 
spända stämningen.

Läktaren var fullsatt både 
under torsdagskvällens ge-
neralrepetetion inför anhö-
riga och fredagmorgonens 
föreställning för Nybosko-
lans 6-8.

 Det är niorna som står för 
polonäsen och i år fick de 
låna in åtta dansanta tjejer 
från årskurs åtta meddelade 
Urban Persson:

– Och skulle det vara så att 
det fattas ännu fler så kan vi 
alltid be några ur publiken 
att komma ned och dansa, 
de flesta har ju dansat polo-
näsen.

Vinnarna av 2014 års 
stjärnvinster i utlottningen 
av ”Anti rök och snus-kort” 
blev Hanna Hammarström 
8a1, som vann en surfplatta, 
och Johannes Fagerström 
9b1, som vann ett fritidskort 
hos västtrafik.

Vinnarna i omröstningen 
för bästa halloweenmaske-
ring var Hanna Hammar-
ström som fick 500 kronor 
i presentkort i valfri butik, 
andrapriset vann Sofia Liu, 
300 kronor i presentkort i 
valfri butik och tredje pris 
Gustav Pettersson som fick 
200 kronor i presentkort i 
valfri butik.

– Vi tackar alla sponsorer 
av Anti rök- och snuskortet, 
sa fritidsledare Henric Wes-
ter.

Anita Enocksson

anita.enocksson@sla.se Ett dansant par.

En 44-årig tradition. Niornas högtidliga polonäs på Nyboskolan i Tibro. FOTO: ANITA ENOCKSSON

På rad. Killar och tjejer i fina kläder.

Att framföra en polonäs 
med 100 till 140 elever 
kräver en del övning. 
För Nyboskolans del är 
denna mix av danser en 
väl inövad tradition, 44 
år enligt Nybos idrottslä-
rare Urban Persson. 

SKOLAVSLUTNING. En 44-årig tradition på Nyboskolan i Tibro

Här dansas det polonäs

110 nior dansade polonäs i sporthallen.

Personalen med respektive vill tacka
Ingenjörsfirma Evert Johansson AB

för en trevlig kväll med show och julbord, 
samt önska 

God Jul & Gott Nytt År

Vi kommer att hålla vårt
kontor helt stängt 

29-30 dec 2014 samt 2 jan 2015

Naturligtvis så kan ni nå vår beredskaps-
styrka dygnet runt vid strömavbrott eller 
annan driftsstörning. Dessa nås på det 

vanliga journumret 0504-159 50.

Problem med bredbandet, journr. 0504-184 84

Vi önskar våra kunder

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Personalen på Tibro Energi AB

Tibro återvinningscentral
Jul- och nyårshelgerna

Återvinningscentralen är stängd julafton, juldagen, 
annandagen, nyårsafton, nyårsdagen och trettondagen.

Öppettider finner du enklast på AÖS hemsida.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar

www.aos.skovde.se


