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Eleverna i Madenskolan årskurs 3, har varit med om att skapa en ny tradition i Älvängen – na-
tionaldagsfirande i skolskogen! 

I ett underbart sommarväder i den fina lummiga skolskogen kom ett 80-tal personer, och 
gjorde denna dag till en trevlig fest. Här kunde man gå en klurig tipspromenad, tävla i annor-
lunda kastgrenar med garanterad vinst, baka bröd över öppen eld och grilla korv. 

Från tonerna av en blockflöjt, sjöng vi tillsammans nationalsången. Pengarna som årskurs 3 
fick in denna dag, kommer att gå till deras klassresa till hösten.

Nationaldagsfirande i skolskogen

Lödöse 0520-66 00 10

FärskpotatisFärskpotatis

9988 öre öre/kg/kg

ÖPPETTIDER
MÅNDAG-TORSDAG  0900-2000

MIDSOMMARAFTON 0900-1400

MIDSOMMARDAGEN 0900-1800

SÖNDAG 0900-1700

Utöver vår vanliga fi na service får du pack-
hjälp av Lödöse/Nygårds fotbollsungdomar 

på torsdag och fredag!

Vi har allt som hör 
midsommar till!

Sill
dill

potatis 
gräslök 
gräddfi l 

m.m.

PACKHJÄLP!

Ny glass-Ny glass- 

& dessertfrys& dessertfrys

Jordgubbar till 
lägsta dagspris!

Glass-strutarGlass-strutar
8-pack.8-pack. gäller t o m 24 juni gäller t o m 24 juni

10:-10:-

NÖDINGE. Stefan 
Andersson och Aleene 
Gibson, aktuella under 
årets melodifestival, 
var artisterna som spe-
lade på Kyrkbyskolan i 
måndags. 

Genom föreningen I 
say no drugs spelade 
de i drogförebyggande 
syfte.

– Vi vill visa den posi-
tiva sidan av att inte 
ta droger och göra det 
till någonting kul, säger 
Åsa Graaf, grundare till 
föreningen.

Under måndagsmorgonen 
samlades alla elever i Kyrkby-
skolan i idrottshallen. Men den 
här gången var det inte idrott 
som stod i fokus, utan musik 
och droger.

Föreningen "I say no drugs" 
som funnits i ett år, arrange-
rade under måndagen en 
konsert med  artister som är 
emot droger. Ett nytt sätt att 
få ungdomar att tacka nej till 
droger.

– Det började med att lu-
narstorm bad mig att chatta 
med ungdomar om droger och 
då fick jag upprepade gånger 
frågan ”varför tar alla artister 
droger?” Jag blev så ställd för 
så är det ju inte, säger Micha-
el Nielsen, som arrangerade 
konserten. 

Därifrån växte idén fram 
att man skulle kontakta olika 
artister som tar ställning mot 
droger för att spela musik i 
drogförebyggande syfte.

– Vi vill inte koncentrera oss 
på de negativa sidorna av att 

ta droger utan väljer istället att 
visa de positiva sidorna med att 
låta bli, säger Åsa Graaf som 
startade föreningen.

Tidigare har de jobbat 
genom att föreläsa på olika 
skolor runt om i landet, men 
nu har de tagit arbetet ett steg 
längre. Åsa berättar att artis-
terna och musiken är ett sätt 
att få ungdomar att se det som 
någonting bra och roligt att 
inte ta droger och skapa en 
egen åsikt om droganvändan-
de. Därav namnet "I say no 
drugs".

– Det syftar helt enkelt till 
att vi är emot droger. Vi vill 
inte säga till någon att de inte 
ska ta droger, utan visa att vi 
inte gör det och informera om 
det. På det sättet kan de skapa 
sig en egen åsikt, säger hon.

I måndags, under den första 
konserten spelade artisterna 
Stefan Andersson och Aleene 
Gibson.

– Det känns jätteroligt att 
spela här. Jag har mina första 
musikminnen från högstadiet 
där jag brukade spela för mina 

klasskompisar, säger Stefan 
Andersson som är glad över att 
kunna sprida budskapet.

Michael Nielsen inledde 
konserten med en kort pre-
sentation av föreningen och 
artisterna. Sedan följde en 
dryg halvtimmas musik. Däri-
bland fick man höra klassikern, 
Catch the moon.

Det blev en succé och artis-
terna möttes av applåder och 
jubel, efteråt var nästan alla 
eleverna  på plats när de kunde 
få en singel signerad.

– Det var jättebra. Skönt att 
de inte pratade så mycket om 
droger för det har vi hört förut. 
Det var mycket bättre att de 
spelade direkt, säger Tobias 
Eliasson och Rebecka Al-
varsson, två  av eleverna vid 
Kyrkbyskolan. De enas om att 
bilden av artister och droger 
hör ihop.

– Speciellt de utländska ar-
tisterna verkar ofta ta droger.

Nu har kyrkbyskolan bokat 
in arrangemanget till våren 
igen.

ALMA TRISCHLER

Artister spelade mot 
droger på kyrkbyskolan

Stefan Andersson, populär artist på besök i Nödinge. Pennan 
gick varm efter konserten.


