
Efter hårt arbete 
mängder av work-
shops och diskutioner 

var det så dags för tjejerna 
i projektet tjej 365 att göra 
en studieresa till vår vänort 
Bertinoro i Italien. År 2001 
blev Bertinoro i Italien 
vänort till Ale kommun. 
Bertinoro grundades på 
500-talet e Kr och är belä-
get på en stor kulle, 25 km 
från Adriatiska havet och 
har omkring 9000 invånare. 
Kommunen ligger belägen 
mellan Forli och Cesena, 
ca 10 mil söder om Bolog-
na och tillhör den expansiva 
Emilia Romagna regionen.

Bertinoro är känt för sin 
gästvänlighet, något som 
alla vi stötte på verkligen 
levde upp till. Busschauffö-
rer, restaurangägare, borg-
mästare med fler var inte 
sena att leva upp till Berti-
noros epitet ”den gästvän-

liga staden”. Inte minst vår 
kontakt, guide och ”hjälpa-
re” i allt Serena Antinori.

Resan till Bertinoro var en 
del av det tjejprojekt som till 
att börja med löper mellan 
1:e oktober 2008 till 1:juni 
2009. Tanken är att i detta 
Ale Fritid- ledda sammarbe-
tesprojekt med i första hand 
Alebyggen, hyrestgästför-
eningen södra bohuslän och 
Vakna skall styrka en grupp 
tjejer i Nödinge till att bli 
representater, förebilder och 
en stark positiv kraft som till 
hösten kan vara ambassadö-
rer i både bostadsområdet 
och i Nödinge för nästa ge-
neration tjejer som ansluter 
sig till projektet.

I fem dagar blandades 
glädje, spänning, trötthet 
och rädsla i ett digert pro-
gram med aktiviteter från 
9-23 varje dag. Rädslan var 

inte inplanerad utan kom på 
köpet i samband med jord-
bävningarna som var i Ita-
lien under veckan. Under ett 
restaurgangbesök började 
borden skaka, marken gunga 
och människor sprang pa-
nikslagna mot utgången. 
Jordbävningen höll på några 
sekunder och vi blev jät-
terädda. Först dagen efter 
fick vi veta att det blivit fler 
jordbävningar under natten 
och att många människor 
omkommit ca 30 mil ifrån 
oss. Många föräldrar såg och 
hörde nyheterna hemma i 
Sverige och ringde och var 
oroliga.

Under veckan hann vi med 
en mängd olika studiebesök 
och upplevelser. Vi fick upp-
leva den kända gästvänlig-
heten i vår vänort Bertinoro 
och den stora kärleken ita-
lienarna känner för sin mat, 
en kärlek man lätt smittas av 
och som många av oss tog 
med sig hem.

Vi besökte ett museum som 
tog upp likheter mellan kris-
tendomen, judendomen och 
islam, en spännande vink-
ling på ett ämne där oftast 
olikheterna och motsätt-
ningarna belyses. Vi fick en 
workshop/föreläsning om 
kommunikation. Program-
met bestod i övrigt av ett 
besök i San Marino, studie-

besök på en godisfabrik och 
på en skola, spa, träff med 
borgmästaren, italienska-
prov, besök vid havet, olika 
städer och en marknad. 

Hela programmet börja-
de med en halvdag på en typ 
av kamratbana där vi flera 
meter över marken tog oss 
mellan träden på mer eller 
mindre akrobatiska sätt, en 
upplevelse som tog musten 
ur många av oss men vi åter-
hämtade oss snabbt då nästa 

uppgift var att själva köpa 
in veckans frukostar på ett 
stort köpcenter. Många 
tyckte det var pinsamt och 
svårt att prata engelska och 
att klara sig själva, men 
ganska snart kände grup-
pen sig världsvan och hem-
mastadd. Minnena, skrat-
ten och upplevelserna var 
många och resan kommer 
vi att bära med oss resten 
av livet.

Tjej 365 står nu inför sitt 

fortsatta arbete att dels re-
dovisa sin resa och vad de 
varit med om för föräldrar 
och andra som stöttat pro-
jektet. Sedan kommer tjejer-
na anordna någon typ av ar-
rangemang för barn boende 
i alebyggens bostäder. Till 
hösten står projektet inför 
en spännande period när 
det blir dags för nya tjejer 
att ansluta till ”tjej 365”, då 
med våra luttrade tjejer som 
ledare och ambasadörer.

Thomas Hermansson
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Crescent diva

2009 års 
Crescent barnvagnar

4 internationella 
designpris

Crescent classic

Marknadens
säkraste
märkesbarnvagn

Är ditt liv fullt av 
uppförsbackar?

De nya elcyklarna från Crescent är 
utrustade med modern hybridteknik.
Låter det underligt? Det är det inte. Bara 
smar t. Och du är faktiskt själv en del av tek-
niken. Du trampar som vanligt, men får hjälp 
av elmotorn i motlut och motvind. Cykeln 
känner av precis hur mycket du tar i
– och ger dig kraft därefter. Visst, en elcykel 
kostar mer än en vanlig cykel. Men så är det 
ju ingen vanlig cykel heller. Och pengarna 
får du snar t igen, när du slipper köpa bensin 
eller busskor t. För att inte tala om vinsten 
som din hälsa och miljön gör. Allt jämnar ut 
sig, så att säga. Ord pris 15.995:-

EXTRA-

ÖPPET
1 maj kl 11-14

Kända märken Rätt priser!
- Tål att jämföras

Kampanjpris
t.o.m. 2 maj

13.995:-

Crescent Comfort 
Duovagn
Se mer på vår hemsida

ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CCYKEL
Göteborgsvägen 58, Älvängen• 0303-74 68 73

EGEN
VERKSTAD

24” Crescent
3-vxl Ord pris 3.895:-

Rea
2.995:-

www.alvangenscykel.se
Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00
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Projekt Tjej 365 i Italien

Projekt Tjej 365 har nu genomfört sin Italienresa som blev onödigt spännande med bland 
annat jordbävning.


