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VÄRLDSORIENTERINGSDAGEN 2017. Nyboskolans år 6-9 deltog

Nybo en del av världen

Det internationella uppro-
pet löd:

 ”All schools, all oriente-
ering clubs and all countries 
all over the world are encou-
raged to participate in World 
Orienteering Day.”

En del av världen
Under parollen att bli en del 
av världen arrangerade Ny-
boskolan och orienterings-
klubben detta event tillsam-
mans på skolgården.

Orienteringsgeneral den-
na underbart soliga och skö-
na onsdag var Tibro Orien-
teringsklubbs Bo Klamfelt 
vilken assisterades av Ny-
boskolans lärare.

Var premiär
Bo Klamfelt om klubbens ar-
rangemang på Nyboskolan:

– Det är faktiskt premiär 
för oss att fira världsorien-
teringsdagen här på Nybo-
skolan.

– Vi har tre slingor i Nybo-
skolans ”Sverige” som elev-
erna kan ta, en del väljer att 
ta alla tre på en gång medan 

andra väljer att ta en slinga 
i taget.

Veckan har varit hektisk 
för orienteringsklubben som 

även grejat med pensionärs-
orientering vid Örlen och 
Rankåsstafetten.

Anita Enocksson

0504-767984

anita.enocksson@sla.se

När Nyboskolan med 
hjälp av Tibro Oriente-
ringsklubb för första 
gången firade Världsori-
enteringsdagen kunde 
man göra det i sin egen 
skog ute på skolgården.

 En skolskog utformad 
som ett Sverigelandskap.

Tibro Orienteringsklubbs Bo Klamfelt på Nyboskolan under världsorienteringsdagen. FOTO: ANITA ENOCKSSON

Första kontrollen klar.

Nyboskolans egen skolskog ”Sverige”.

Nyboskolans skolskog.

Ransbergs Hembygdsförening 
Årsmöte 31/5 kl. 18.00 i Brännhult. Vi grillar korv, 
fikar och njuter av naturen. Varmt välkomna!  

Missionskyrkan 
Söndag 28/5. Gudstjänsten är flyttad till Kyrkokonfe-
rensen i Vårgårda. Tisdag 14.30 Andakt Allégården. 
Välkommen! 

Midsommarafton fest i Balteryd kl. 13.30 
Välkomna! Kyrkefalla Ransbergs Folkdanslag. 

Nationaldagsfirande i hembygdsgården Balteryd 
6 juni kl. 15.00. Hembygdsföreningen bjuder in till 
olika aktiviteter, tal och kaffeservering. Tibro Längs 
Åna hälsar alla varmt välkomna! 

Pingstkyrkan Tibro 
Fredag 19.00 U-night. Söndag 10.00 Gudstjänst. Pre-
dikan Pelle Bäckrud. Sång var Marisol Wester. Söndag 
18.00 Bön. Onsdag 19.00 Bön. Torsdag 10.30 Andakt 
på Bäckliden. 

SPF Seniorerna Tibro 
Välkomna till vårt Sillbord den 13/6 (Obs! datumet) 
och med lite lätt underhållning. Anmälan till Ulla 
0504-13131 el. Bengt 070-3013468 senast 5/6. 

Maila eller skicka in er annons, så sänder vi

en faktura. Har ni frågor, ring 0500-46 75 10. 

Välj mellan 25 ord 170 kr eller 45 ord 300 kr.

Ange Förening, fakturaadress, placeringsort.

Manusstopp onsdagar 13.00.

Maila till: annons@sla.se. 

Föreningsnytt är öppen för ideella organisationer

och föreningar att annonsera sitt budskap.

Föreningsnytt
TIBRO

HÖRNEBO PIZZERIA
Provsmakning lördag-söndag

Vi bjuder på kaffe och kaka,

leksak till barnen, lördag-söndag!

Pizzaerbjudande
hela juni - finns på listan

Öppet: Måndag–lördag 11-22, söndag 12-22
Välkommen!

Granåsgatan 1, Tibro. Tel 0504-611 12

Nu öppnar vi!

TIBROFRUKOST
          – en mötesplats för Tibro!

Varmt välkommen till 
– En mötesplats för företagare, politiker, föreningsrepresentanter  

och o8entlig förvaltning  för dialog om utveckling & tillväxt i Tibro.

Program: 

 Vad händer i Tibro kommun? 
 Per Garenius, näringslivschef & Magdalena Svedlund, VD InTibro

 En ny F-6 skola, vad kan näringslivet bidra med?  
 Samuel Willner, projektledare, Tibro kommun

 Systembolaget - service och bemötande i toppklass 
 Jeane4e Sahlberg, butikschef

 Millners har fåK ny ägare, vad är på gång? 
 Bengt-Inge Carlsson, EHCC Fastigheter

 När: Onsdag 31 maj

 Tid: 07.30–09.00

 Plats: Millners, Mariestadsvägen 26

 Anmälan till christine.pe4ersson@tibro.se 

 eller 0504-184 00 senast måndag 29 maj

//Per Garenius, näringslivschef, Tibro kommun

Omtanke, Självtillit, Samverkan

+ handlingskra,

VI ÄR

Tibro kommun 
Växel: 0504-180 00

www.tibro.se

Varje timma dör någon i
Sverige av hjärtattack.
Din minnesgåva ger
forskarna möjlighet att
en dag bota och stoppa
hjärtsjukdomarna.

Ring 0200-88 24 00 eller
använd pg 90 91 92-7


