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Visor i 
Prästalund

Torsdag 12 juni kl 18.30

Lars Erik Frendberg

Ta gärna med kaffekorg
Vid regn Starrkärrs Bygdegård

Entré: 60:-  Välkomna!

Hantverksdag
Lördag 14 juni kl 12.00 

vid Hembygdsgården
Hantverk visas, stockar sågas på 

ramsågen, veteranfordon, brödbak, 
vävning, takspån hyvlas, 

takrännor huggs.

Välkomna

Styrelsen

Temashow
Kvällens tema: Sommar

Kvällens DJ: Tompa
Dans med husbandet TRINITY

Dans från kl. 21.30

På lördag, den 7 juni har vi på Fars Hatt

Entré 125:-. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

Kommande trubadurkvällar 26 juni JR 
 3 juli Örjan  
 10 juli Clausen & Ahlqvist  

D
A
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59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Restaurang
&Pizzeria

NÖDINGE. Matrådets 
representanter från 
Nolskolan och Himla-
skolan gjorde i förra 
veckan ett studiebesök 
på Ale Matservice.

Besöket gjordes bland 
annat för att eleverna 
skulle få upp ögonen för 
hur maten tillverkas.

Vidare fördes en dis-
kussion om matsedeln 
och om barnen kan få 
vara med i provsma-
kandet av nya rätter i 
framtiden.

En delegation om nio elever 
och två personal fanns med vid 
förra måndagens studiebesök 
på Ale Matservice. Matrådets 

representanter välkomnades 
av kostchef Anne-May Hugo, 
som visade runt sällskapet i 
lokalerna och berättade hur 
framställningen av de olika 
maträtterna går till.

– Jag ser i första hand stu-
diebesöket som en demokra-
tisk utbildning. Eleverna får 
med egna ögon se hur maten 
tillverkas och hur den levere-
ras, säger Susanne Vehmanen, 
samordningschef för de båda 
skolorna.

– Det var också nyttigt att 
våra barn fick veta vilken stor 
organisation Ale Matservice 
faktiskt är och att man styrs av 
avtal. Det var långt ifrån alla 
matrådsrepresentanter som 
visste att Ale Matservice också 
gör all den mat som går ut till 

kommunens förskolor och 
äldreomsorg.

Anne-May Hugo delgav 
besökarna en hel del fakta-
uppgifter, inte bara om själva 
kosten utan även om inköps-
rutiner och hygien. Eleverna 
fick även chansen att ställa 
frågor om urvalet av luncher, 
tillagningssätt och så vidare. 
Frågorna och svaren ska nu 
sammanställas, så att övriga 
elever på skolorna ska kunna 
ta del av informationen.

– Vi är mycket tacksamma 
för att vi fick komma. Nästa 
gång ser vi gärna att förhållan-
det är det motsatta och att Ale 
Matservice kommer ut till oss, 
avslutar Susanne Vehmanen.

JONAS ANDERSSON

Matrådsrepresentanter besökte Ale Matservice

Matrådets representanter från Nolskolan och 
Himlaskolan gjorde i förra veckan ett studie-
besök på Ale Matservice i Nödinge. 

NÖDINGE. Utbildningen 
Unga entreprenörer i 
nya Europa arrange-
ras för åttonde året i 
augusti.

Det blir en rekordupp-
laga på många sätt.

32 ungdomar från 
10 nationer ska under 
en vecka utveckla nya 
affärsidéer och framfö-
rallt lära sig att tänka 
annorlunda.

Fler deltagare än någon gång 
tidigare, dessutom fördelade 
på fler nationer. Entrepre-
nörsutbildningen som Ale 
Utveckling och Ale gymna-
sium utvecklat i samarbete 
med Oxford Brookes univer-
sity slår nya rekord.

– Upplägget har rönt allt 
större uppmärksamhet och i 
år har vi även fått med SIDA 
som en medfinansiär, vilket är 
roligt. I samband med årets 
utbildning kommer represen-
tanter från respektive land att 
samlas för att diskutera framti-
den, säger projektledare, Kjell 
Lundgren.

Alla utvärderingar som är 
gjorda under åren vittnar om 
samma sak, en oförglömlig 
vecka med många nya möten 
och upplevelser. Deltagarna 
delas in i tvärgrupper och får 

i uppdrag att kläcka en ny 
affärsidé. Den ska vid utbild-
ningens slut presenteras i 
detalj med marknads- och 
affärsplaner. All kommunika-
tion sker på engelska eftersom 
det är det enda som ungdomar 
och ledare har gemensamt.

Kommunikation
Utbildningen skedde under 
de första åren ombord på ett 
större segelfartyg. Att lära 
sig segla ställde krav på sam-
arbetsförmåga och god kom-
munikation, vilket är en viktig 
ingrediens i konceptet. Med 
allt förlagt till sjöss var projek-
tet alltid i vädrets makt. Sedan 
några år har Unga entrepre-
nörer i nya Europa fått ett 
nytt upplägg. Utbildningen 
är förlagd till lägergården på 
Krokholmen, norr om Mar-
strand. I denna västkustsidyll 
kan deltagarna varva kreativt 
arbete med bad, segling, fiske 
och andra aktiviteter. Att segla 
ett större fartyg är nu bara ett 
delmoment.

– Vi kommer att segla den 
sista dagen. Det blir buss till 
Göteborg och därfrån ger 
vi oss ut med segelfartyget 
”Ingo”. Det blir mer en upp-
levelse och ett sista tillfälle 
för grupperna att fila på pre-
sentationen som sker senare 
inne i Göteborg, berättar Kjell 

Lundgren.
Från Ale gymnasium deltar 

tre elever, Madeleine Kan-
derholm, Andreas Sandberg 
och Sanna Hedlund. Deras 
medverkan finansieras genom 
ett bidrag från Alebyggens sti-
pendiefond.

– När första spadtaget till 
Ale gymnasium togs instif-
tade Alebyggen en stipendie-
fond för att kunna stimulera 
framåtsträvande ungdomar. 
Hittills har vi ofta stöttat 
elever som har haft framgång 
med sina UF-företag. Går de 
vidare till mässor i Stockholm 
är det förknippat med kostna-
der och då har vi kunnat hjälpa 
till. De senaste två åren har vi 
inte fått några sådana förfråg-
ningar och då har vi istället 
finansierat deltagaravgifterna 
för Aleungdomarna i denna 
entreprenörsutbildning, vilket 
känns rätt och riktigt, säger 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

Förväntansfulla
Ales deltagare är redan väldigt 
förväntansfulla. De läser andra 
året i Ale gymnasium och på 
såväl handels- som teknikpro-
grammet har de kommit i kon-
takt med entreprenörskap.

– Vi kommer att starta ett 
UF-företag till hösten och det 
här känns som en bra start. Att 

få träffa nya människor från tio 
olika länder lockade mig att 
söka, säger Madeleine Kan-
derholm som läser handel.

Sanna Hedlund, som stude-
rar på det tekniska program-
met i Ale gymnasium, håller 
med.

– Det internationella per-
spektivet är spännande, men 
också att få lära sig tänka 
annorlunda och komma på 
nya affärsidéer.

Andreas Sandberg, även 
han tekniker, var inte sen att 
tacka ja.

– Det ligger i tiden och vi 
har en hel del entreprenörskap 

i skolan idag. Jag tycker det 
är kul och tror det kan bli en 
lärorik vecka.

Ale gymnasium har en utta-
lad satsning på entreprenör-
skap. Det återkommer i flera 
av skolans utbildningar.

– Ja, vi försöker föra in det 
så kallade ”entreprenöriella 
tänkandet”. För elever som 
studerar på det tekniska pro-
grammet så handlar det om att 
skapa något från ax till limpa. 
För de som läser omvårdnad är 
det också viktigt att ha med sig 
ett entreprenörstänk, eftersom 
de mycket väl i framtiden kan 
få en förfrågan om att driva ett 

vårdhem i egen regi. På sam-
hälls- och handelsprogrammet 
kretsar det mycket runt UF-
företagen, förklarar Fredrik 
Eriksson, rektor i Ale gym-
nasium.

Fotnot: Deltagarna kommer från 
Finland, Ryssland, Estland, Lettland, 
Polen, Tyskland, England, Italien, 
Moldavien och Sverige.

Unga entreprenörer slår nya rekord

Alebyggens vd, Lars-Ove Hellman, delade ut stipendier till Madeleine Kanderholm, Sanna Hed-
lund och Andreas Sandberg som alla tre ska medverka i årets upplaga av entreprenörsutbild-
ningen ”Unga entreprenörer i nya Europa”.

– Fler deltagare från fler länder än någonsin tidigare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


