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 Magnus Nordin Augustpris-
nominerades för sin ung-
domsdeckare Prinsessan och 
mördaren, en bok som alla i 
åttan och nian får läsa.

 Mikael Hellström har 
bland annat regisserat Hotell 
Kantarell och avsnitt i teve-
serien Fröken Frimans krig.

De två besökte nyligen 
Nyboskolan för att inspirera 
eleverna och SLA fick vara 
med en stund när klass 9b1 
träffade dem i en lektionssal 
en tisdagseftermiddag.

På måndagsmorgonen 

hade de haft en större över-
gripande samling i Vin-
tergatans salong för de tre 
niondeklasserna på Tibros 
högstadium Nyboskolan.

Svenskalärarna Helen 
Lundahl och Per Thorvalds-
son är de ansvariga för läs- 
och filmprojektet på skolan 
och Per berättar att förfat-

taren Magnus Nordin är en 
återkommande föreläsare 
på skolan.

–  Eftersom han jobbar 
tillsammans med regissören 
Mikael Hellström föreslog vi 
att båda två kunde komma 
hit och prata om hur en bok 
blir film.

Under lektionen fick elev-
erna utifrån ett kort utdrag 
ur boken diskutera vilka per-
sonligheter som trädde fram 
ur texten.

 ”Hur känns personerna?” 
frågade Mikael Hellström 
och undrade hur det skulle 
kunna visas på filmduken.

En inspirerande lektion i 
hur essensen i en text plock-
as fram.

Anita Enocksson

Regissören Mikael Hellström och författaren Magnus 

Nordin i klassrummet.

NYBOSKOLAN. Hur blir en bok en film?

Regissörs- och författar-
besök hos niorna
Den Augustprisnomine-
rade författaren Magnus 
Nordin och regissören 
Mikael Hellström har gäs-
tat Nyboskolans nior för 
att prata om hur böcker 
blir till film.

Grupparbete. Fhilip Hallberg, Lucas Blåder, Linnea Dahlberg och William Tillberg i klass 9b1.

TIBRO. Gamla och nya jullåtar

Publikrekord 
hos T-kören

– Vi tycker om traditioner 
och håller oss mest till de 
gamla sångerna. Men något 
nytt har vi också stoppat in, 
sa T-körens ordförande An-
naLena Bengtsson.

Körmedlemmen Anette 
Holgersson och körledare 
Sven Hammarström har 
gjort flera sånger som man 
sjunger vid körens framträ-
danden.

 Ny för i år är ”Merry 
christmas everyone” som på 
julcaféet presenterades med 
ett gitarrsolo av Ingemar 
Bengtsson. Ingemar är en 
av musikerna i Husbandet 
med Christer Eriksson, bas, 
Mats Hellberg, trummor och 
Sven Hammarström, piano. 
Oftast medverkar en sång-
solist och denna gång var 
det Conny Larsson, körens 
egen tenor, som gjorde ett 
bejublat framträdande i ”O 
helga natt”.

Börje Sahlén

140 personer kom till T-
körens julcafé i försam-
lingshemmet. Ett nytt 
publikrekord.

T-kören sjöng in julen på julcaféet i Församlingshemmet. 
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Julen

Julafton, 24/12 11:00 Högåskyrkan, krubbgudstjänst.
23:00 Kyrkefalla kyrka, midnattsmässa. Kyrkefalla 
kyrkokör
Juldagen, 25/12 07:00 Kyrkefalla kyrka, julotta. 
Kyrkefalla kyrkokör
07:00 Ransbergs kyrka, julotta. )erese Olsson, sång
10:00 Allégården, julotta. Körsång
Annandag jul, 26/12 10:00 Högåskyrkan, mässa. 
Söndag 27/12 10:00 Ransbergs kyrka, mässa
Tisdag 29/12 14:00 Allégården, gudstjänst

www.svenskakyrkan.se/tibro             0504-439 00

INGLASNING
AV ALTANER/UTERUM

Fönster & dörrar 
tillverkas efter 
dina egna mått!

• Helbyggnationer        

• Tillbyggnationer
– till fasta priser! 

Vi håller stängt i mellandagarna och

öppnar åter 7/1. Jourtelefon 070-581 16 52.

Dags för fönsterbyte
Alu/träfönster Westcoast Windows
Kompositfönster Nordic Line
Ring för kostnadsfri offert!

God Jul & Gott nytt år 
önskar vi alla våra kunder!

Peter, Magnus, Mikael, Mari, Fredrik & Jonathan.

Goda råd på köpet!

Norra vägen 7, Tibro. 
Tel. 0504-103 60,  www.glasitibro.se


