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KONST. Skänker intäkter till flyktingar 

Paret ställer ut tillsammans

Paret Schönborg har länge 
hållit på med att skapa form 
på var sitt håll. De har även 
ställt ut sin konst var för sig 
och i samma rum, men ut-
ställningen i Tibro blir för-
sta gången de blandar sina 
konstverk. 

Hitta samspel
–   Det känns spännande 
och nytt att försöka hitta ett 
samspel mellan Ingegerds 
färgglada verk och mina 
svartvita, säger Anders 
Schönborg. 

2003 utbildade sig pratet 
inom konst i Mullsjö, Inge-
gerd inom textilkonst och 
Anders inom fotokonst.

– Jag tycker om färgerna 
gult och orange, säger Inge-
gerd och fortsätter:

– Jag vet egentligen inte 
varför jag har fastnat för 
just de färgerna, men de är 
varma och härliga. 

– Man blir ju glad av fär-
ger och det brukar de som 
kommer och tittar också 

tycka, inflikar Anders. 
Själv har Anders dock valt 

att arbeta i lite mörkare fär-
ger som exempelvis svart-
vitt. Han visar upp foton 
tagna på olika platser i värl-
den, bland annat i Zanzibar, 
Sankt Petersburg Bilbao.

– Å ena sidan har jag fotat 
gamla, övergivna och lite 
otäcka industrilokaler och å 
andra sidan stolta och vack-
ra kvinnor i Zanzibar.  

Hjälp till flyktingar
Verken de ställer är tillgäng-
liga för försäljning och paret 
har valt skänka inkomsterna 
från varsitt verka för att hjäl-
pa flyktingar.

– Vi känner att vi vill hjälp 
och göra det vi kan, avslutar 
Anders. 

Anna Leijon

Under två veckor 
framöver ställer de äkta 
makarna Ingegerd och 
Anders Schönborg ut 
sin konst tillsammans i 
Ateljé Blocking. 

– Det känns spännande 
och nytt, säger Anders 
Schönborg.

Ingegerd och Anders Schönborg håller gemensamutställ-

ning på Ateljé Blocking.  FOTO: ANNA LEIJON

Många imponerade i höjdhopp. 

SKOLIDROTT. Nyboskolans elever gjorde upp i Skolmästerskap

Varje år gör eleverna på 
Nyboskolan upp i skolmäs-
terskap på Snickarvallen. 
Grenar som spjutkastning, 
längdhopp, höjdhopp, kul-

stötning och löpning avver-
kades med stor kämparglöd. 

– Det ser bra ut och jag är 
väldigt imponerad av dem, 
både hur de sköter sig och 
hur de presterar, säger So-
fie Lindström som tillsam-
mans med Maggie Redmo är 
idrottslärare på skolan. 

Går vidare
De elever i årskurs åtta och 
nio som kommer etta och 

tvåa i respektive gren går 
vidare till mästerskapet i 
HjoTiBorg. 

–  Förutom tävlingsmo-
ment så är det här en jättebra 
dag eftersom alla får chans 
att umgås med varandra på 
samma ställe, menar Sofie 
och fortsätter:

– Dessutom får deras an-
dra lärare en chans att se dem 
i ett annat sammanhang, en 
elev som exempelvis har 

svårt med svenskan kan ju 
vara jätteduktig på idrott och 
då kan svenskaläraren få en 
annan bild av sin elev.

”Gick sämst”
För William Gyltman i klass 
7 A2 är längdhopp en av de 
grenar han tycker han är bäst 
på. Men efter att SLA fångat 
honom på bild när han hop-
pade 3,60 meter var han inte 
helt nöjd.

– Det gick sämst ju, säger 
han och menar att han kan 
bättre. 

Ny teknik
Isak Erlandsson och Simon 
Karlsson i årskurs åtta var 
på plats för att slå sitt per-
sonbästa i löpning. 

– Det vore även kul att slå 
konkurrenten Jonas på 800 
meter, han är bra som bara 
den, säger Simon. 

Ester Andersson i klass 7 
B3 hade fått lära sig en ny 
teknik för att stöta kula.

– Förut stod jag bara still, 
men Maggie har lärt mig 
att i stället ta sats innan jag 
stöter iväg kulan och det 
passar mig bättre, så nu går 
det mycket bättre, avslutar 
Astrid.  

Anna Leijon

William Gyltman var inte helt nöjd med hoppet på 3,60 meter under Nyboskolans skolmästerskap. FOTO: ANNA LEIJON

Svetten lackade och 
tävlingsnerverna var på 
helspänn när det under 
fredagen var dags för 
årskurs 7-9 på Nybosko-
lan att göra upp i skol-
mästerskapet. 

Många av tjejerna i årskurs 9 tyckte idrottsdagen var rolig. 

Kamp på Snickarvallen

    En mötesplats för företagare, politiker och o4entlig förvaltning

    för a6 diskutera utveckling och skapa tillväxt i Tibro.

• Aktuell information /ån Tibro kommun
    Per Garenius, Näringslivschef, Tibro kommun

• Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut
 Emilia Frendegard, kreativ återanvändning i förskolan 
 Maria Gejervall, kreativ återanvändning i förskolan

• Permanent scen på Ånaplan –  
 /ån idé till verklighet!?
 Ma6ias Westelius, arkitekt presenterar upplägget

• Presentation av Mio
 Från överlevnads- till tillväxtstrategi
 Björn Lindblad, VD Mio

 Mycket välkomna!

Välkommen till

Tibro/ukost
Onsdag 16 sep kl 07.30

på Mio Fågelviksdelen 2

  Anm. sen.  mån. 14/9 till:

  Bri2 Björk

  tel: 0504-184 00

  bri2.bjork@tibro.se
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