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NÖDINGE. Ett stort 
äventyr ligger framför 
fötterna för nio elever i 
Ale gymnasium.

De har antagits till 
den internationella 
entreprenörsutbild-
ningen Unga entrepre-
nörer i nya Europa.

Två av dem får resa 
till Moldavien, de andra 
sju får genomföra kurs-
veckan på vackra Krok-
holmen.

Unga entreprenörer i nya 
Europa firar 2010 tioårsju-
bileum. Det sker bland annat 
genom att skicka utbild-
ningen på export till Molda-
vien. Där kommer 20 ung-
domar att för första gången 
ta del av den kreativa utbild-
ningen utanför Sverige. Del-
tagarna kommer främst att 
vara från Moldavien, men 
där kommer också att finnas 
representanter från Italien, 
Tyskland, England, Tjeckien 
och Svergie.

– Det var möjligheten att 
få se något annat än Sverige. 
En helt ny och säkert väldigt 
annorlunda miljö som lock-
ade mig att söka, säger Ida 
Löfgren från Nödinge som 
tillsammans med Camilla 
Alvenby från Älvängen har 
valts ut att få åka med på 
äventyret.

– Vi ska ju inte turista 
direkt så det lär bli lärorikt 
och en bra chans att få se 
det riktiga Moldavien. Just 
nu vet jag bara var det ligger 
och att det tillhör Europas 
fattigaste länder, tillägger 
Camilla.

Satsningen på att genom-
föra entreprenörsutbild-
ningen i Moldavien är en 
del av det utbyte som Ale 

kommun har etablerat med 
Budesti kommun. Projekten 
stöds med SIDA-pengar.

– I Moldavien har man 
särskilt valt att få hjälp med 
utbildning och entreprenör-
skap. Det försöker vi bidra 
med nu. Moldavien kommer 
också att ha möjlighet att 
skicka deltagare till kursen i 
Sverige, berättar projektle-

dare Kjell Lundgren.
I Sverige äger kursen 

som vanligt rum i början av 
augusti och sker till stora 
delar ute på Krokholmen. I 
år kommer deltagarna från 
England, Tyskland, Italien, 
Finland, Ryssland, Molda-
vien och Sverige. Totalt blir 
det närmare 30 deltagare 
varav tio från Sverige.

– Det är en utmaning och 
en chans att få träffa helt nya 
vänner. Presentationen som 
hölls i klassrummet över-
tygade mig att söka, men 
helst hade jag önskat åka till 
Moldavien, erkänner Samia 
Othmah.

På väg mot sitt livs äventyr
– Nio elever i Ale gymnasium i internationell entreprenörsutbildning

Älvängen
Tel 0303-33 48 50
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Handelsbanken i Älvängen ändrar öppettider 
för att höja servicen till nya och gamla kunder.

Från och med 17 maj kommer vi att hålla öppet 
mån-ons kl 10.00-16.00 och fredag kl 10.00 – 15.00. 

Torsdag har vi öppet mellan 10.00 – 18.00.

 Vi är alltid tillgängliga på kontoret för rådgivning 
alla vardagar mellan kl 08.30 – 16.30 

och på torsdagar fram till 18.00.

Välkommen till banken nära dig!
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Nya öppettider från 17 maj: månd-onsdag kl 10-16 torsd kl 10-18 och fredag kl 10-15.

Öppet till 19 .00 
på vardagar

Smörgåstårtor, 
landgångar, 
fest- och grillfat, 
tårtor från Dahls bageri
Beställning 3 dagar innan

 www.cafebla.org
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Vi har   allt för 

Mors dag!
Söndag öppet 
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UNGA ENTREPRENÖRER

Unga entreprenörer i nya Europa 
startade 2001 med deltagare från 
Ale och dess vänorter i tyska 
Kaufungen, italienska Bertinoro, 
finska Ruukki samt från England då 
kursledarna hämtades från Oxford 
Brookes University. Första åren ägde 
utbildningen rum i Ale gymnasium 
och på det stora tremastade skeppet 
Westkust. Seglingen var ett sätt att 

få deltagarna att samarbeta och 
tänka ännu mer kreativt. Senare flyt-
tades utbildningen till lägergården 
på Krokholmen och deltagarna har 
kommit från allt fler länder. Meto-
diken och pedagogiken har varit 
densamma hela tiden. I mixade grup-
per får deltagarna brainstorma och 
utveckla affärsidéer. Utvärdering-
arna har varit mycket positiva.

Antagna till YEE – utbildningen unga entreprenörer i nya Europa. Camilla Alvenby, Jessi-
ca Norrman, Mattias Kjelltoft, Jonathan Carlsson, Martin Annell, Johan Skyberg, Samia 
Othmah och Ida Löfgren samt Daniel Dalebjörk (ej på bild).

Lilla Edet Ridklubbs dressyrponnylag vann även omgång tre i 
division 2 på Norra Älvsborgs ridklubb.
Därmed har de gått obesegrade genom hela division 2. I 
laget red Fanny Teibl/Pisazz som vann LB:1Kat B på 72,75%. 
Amanda Aronsson /Lucky Lips vann LA:1 Kat D på 71,57%. 
Sara Lundberg/Romea 3:a LA:1 Kat B på 66,31%. Ida Lag-
holm gjorde en fin debut med Lovelace. Lagledare för laget 
är Lotten Aronsson.  På bilden syns från vänster Ida Lag-
holm, Fanny Teibl, Sara Lundberg och Amanda Aronsson.

LERK vann 
Ponnyallsvenskan 
dressyr division 2


