
SKEPPLANDA/NÖDINGE. 
Först fick de ta emot 
stipendiet Vaken 
Ledare inför en fullsatt 
teatersalong i Nödinge.

En timme senare ser-
verade Sara och Sofia 
Johansson, 19, Ale HF:
s ledare en egenkom-
ponerad trerättersmid-
dag.

– Fantastiskt roligt 
att två unga eldsjälar 
premieras. De spelar 
själva handboll, är 
ledare för de yngsta i 
”Boll & Lek” och stäl-
ler upp för föreningen 
så fort vi ringer. Vilka 
föredömen, säger Ale 
HF:s ordförande, Kent 
Hylander.

För andra året i rad delade 
Stödföreningen Vaken 
(Vaknafonden) ut ett ledar-
stipendium om 6000 kronor. 
Juryn meddelade sitt beslut 
i samband med julkonserten 
i Ale gymnasium i lördags-
kväll.

– Rekryteringen av nya 
ledare i föreningslivet är av 
stor vikt för våra ungdomar. 
I Ale HF finns två goda exem-
pel på morgondagens ledare 
som redan har tagit ansvar. 
Sara och Sofia Johansson är 
föredömen vi gärna vill lyfta 

fram, säger Vaknafondens 
ordförande Tyrone Hans-
son som överlämnade dip-
lomen.

Huvudpersonerna själva 
höll nästan på att missa cere-
monin, men landade på läk-
taren i sista sekunden. Det 
fanns skäl till det. Sedan tidig 
förmiddag hade eldsjälar-
na stått i köket och förberett 
maten till ledarfesten senare 
på kvällen.

– De frågade om vi kunde 
hjälpa till och vi gillar ju att 
laga mat så varför inte, säger 
tvillingarna när lokaltidning-
en gästar Forsvallen där Ale 
HF hade årsfest.

De har själva spelat hand-

boll sedan barnsben och gör 
det fortfarande med stor pas-
sion. Förra året blev det avan-
cemang från division fem.

– Och i år hoppas vi ta 
hem fyran, men då måste 
vi besegra Nödinge och det 
blir svårt. Fast skulle vi ”bara” 
bli tvåa finns det fortfarande 
möjlighet att bli uppflyttad, 
säger Sofia målmedvetet.

Chockade
Medan omgivningen hyllar 
deras engagemang låter det 
mer som en självklarhet för 
Sara och Sofia. Att de dess-
utom uppmärksammades 
med ett stipendium kunde 
de knappt förstå.

– Vi är nog lite chocka-
de, men visst är det roligt. 
Jag trodde faktiskt att det var 
någon som skämtade, säger 
Sofia.

I våras tog de studenten. 
Båda har läst Hotell- och 
restaurangprogrammet på 
Ester Mosessons gymnasium 
på Lindholmen. Nu jobbar 
de timmar i charken på Ica 
Kvantum i Nödinge och Sara 
hjälper även till med julbor-
det på Tofta Herrgård.

– Målet är ett eget café 

med cateringverksamhet. Vi 
får väl se hur det går, säger 
tvillingarna.

Deras egna favoriträtter  är 
de sparsamma att avslöja.

– Egentligen gillar vi nog 
mest det som mamma eller 
mormor lagar. De är väl-
digt duktiga i köket, säger de 
men sen avslöjar Sofia att hon 
gärna gör en köttfärssås och 
Sara framhåller tacos.

– Det är sant, småplock 
gillar vi. Dekorationer och 
upplägg är väldigt roligt att 
jobba med, instämmer Sara.

Ledarfesten med 40 hung-
riga vargar runt borden blev 
ett elddop för Johanssons i 

köket.  Noggranna förbe-
redelser och beräkningar 
höll den värsta nervositeten 
borta.

– Största uppdraget hit-
tills, konstaterar Sara mitt i 
ruschen.

På söndagen väntade 
Älvängens julmarknad och 
nog syntes systrarna vid Ale 
HF:s stånd då också.

Vilka tjejer!

Fotnot: Stipendiet Vaken Ledare har 
som syfte att uppmärksamma och 
uppmuntra ideella ungdomsledare i 
Ale kommun.
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Vilka tjejer!
– Ale HF:s unga eldsjälar Sara och Sofia 
Johansson fick stipendiet Vaken Ledare 2009

SARA OCH SOFIA JOHANSSON

Ålder: 19. 
Bor: Älvängen
Utbildning: Utbildade kockar på 
Ester Mosessons i Göteborg.
Yrke: Timanställda på Ica Kvantum 
Ale Torg
Intressen: Spelar handboll i Ale 
HF och hjälper till där det behövs i 
föreningen.
Favoritkäk: ”Allt som mamma 
lagar”.

Vad ska ni göra med pengarna?
"Sätta in dem på sparkontot tills de 
behövs till något vettigt".
Sara om Sofia: "Hon är egentligen 
väldigt blond i själen..."
Sofia om Sara: "Hon är väldigt envis 
och måste göra klart saker innan hon 
börjar med något annat".
Om att ta emot stipendiet: "Det 
var nervöst, hjärtat klappade rejält". 

Sara och Sofia Johansson fick i lördags ta emot stipendiet Vaken Ledare 2009 som delas ut 
av Stödföreningen Vaken (Vaknafonden).

Samma kväll som stipendiet delades ut kunde lokaltidning-
en följa eldsjälarnas engagemang på riktigt. När Ale HF hade 
sin årliga ledarfest var det just tvillingarna Johansson som 
hade åtagit sig uppdraget att laga maten.
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Saras och Sofias 
3-rätters meny

Förrätt
Lax- och skaldjurs-

bakelse
Varmrätt

Kall ytterfilé, 
marinerad med sol-

torkade tomater, 
potatisgratäng och 
sallad med fetaost

Efterrätt
Chilichokladmousse

Johnny Björnhagen spelade och sjöng när Stödföreningen Vaken uppmärksammade Vaknapåsen hos Ica Kvantum i Nödinge. 
Intresserade fick information och den törstige bjöds på glögg med pepparkaka.    Foto: Allan Karlsson

NÖDINGE. Vaknapåsen 
har sålts i över fyra 
år på Ica Kvantum i 
Nödinge.

60 öre för varje såld 
påse går till insatser 
för barn- och unga i 
Ale.

I lördags uppmärk-
sammades påsen lite 
extra.

– Den har blivit ett självklart 
val för Kvantums kunder på 
Ale Torg, men det är viktigt 
att återkoppla och berätta för 
aleborna hur pengarna an-
vänds, säger Vaknas projekt-
ledare Thomas Berggren 
som fanns på plats i lördags.

Totalt har påsen snart 
givit Stödföreningen Vaken 
1 miljon kronor. Pengar som 

har gått tillbaka till fören-
ingslivet i Ale kommun.

– Det här är ju helt nya 
pengar som inte fanns tidi-
gare. Många föreningar är 
väldigt aktiva och söker stän-
digt pengar ur fonden för 
nya satsningar. De två senas-
te åren har vi prioriterat in-
tiativ för tjejer. Vi har bland 
annat genomfört tio tjejkväl-
lar hos Klippstudion på Ale 
Torg. Ett positivt samver-
kansprojekt med näringsli-
vet, säger Tyrone Hansson, 
ordförande i Stödföreningen 
Vaken.

VaknapåseVaknapåsen uppmärksammades
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