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Som ni kan läsa i veck-
ans tidning har jag 
skämts bort med ännu 

en ovanlig upplevelse. Jag 
har på nära håll fått följa ex-
porten av Ale kommuns 
framgångsrika entreprenörs-
utbildning, YEE, till Molda-
vien. Under en veckas tid 
fick 20 deltagare, varav åtta 
från Budesti och resten från 
sex andra Europeiska länder, 
lära sig grunden i kreativt 
tänkande. Det skedde i den 
lilla byn Butuceni, några mil 
utanför huvudstaden. Här 
vallar befolkningen fortfa-
rande korna till hagen på 
morgonen, hämtar vattnet 
i brunnen och odlar mer-
parten av maten i trädgår-
den. I byn bor cirka 500 in-
vånare. Ingen vet riktigt. 
De har inte samma rutiner 
som vi, om jag ska uttrycka 
det milt. En bättre plats för 
kreativitet är svår att finna. 
Lugnet är närmsta granne 
och vi förstår ganska snabbt 
att det mest spännande som 
kommer att hända i sam-
hället de närmaste dagar-
na är just vår utbildning – 
samt vår blotta närvaro. Det 
är inte riktigt sant. För byns 
befolkning var vi kanske en 
aning exotiska, men för oss 
som bodde i Butuceni för 
första gången var mötet med 
varje dag ett äventyr.
Det blev fem intensiva 
dagar, vilka ni kan läsa om 
på sidan bredvid. Min upp-

gift var att dokumente-
ra, samla intryck och inte 
minst föreviga händelser-
na på bild. Det är ett roligt 
uppdrag som jag känner mig 
bortskämd med, men efter 
att ha följt projektet sedan 
starten känns det numera 
mer angeläget att fundera 
över hur detta kan komma 
fler till del. Jag har sett vilka 
otroliga avtryck utbildning-
en gör hos unga människor. 
När kursen går mot sitt slut 
och ungdomarna redovisar 
den ena affärsidén efter den 
andra är det svårt att komma 
ihåg att de inte kände varan-
dra en vecka tidigare... Det 
är magi.

Problemet är att allde-
les för få ges möjlighet till 
den här typen av utbild-
ning. Jag anser att pro-
fessor Roger Mumby 
Croft som leder kursen 
är unik i sitt slag. Ale 
kommun är att gratulera 
som har denna person 
i sitt kontaktnät, 
men frågan är vad 
vi gör med den? 
Faktum är att det 
görs faktiskt en 
hel del. Roger 
Mumby Croft 
kommer snart 
att starta pro-
gram nummer 
två för arbetslö-
sa ungdomar i 
Ale. Det projek-

tet vilar på samma koncept 
som Unga Entreprenörer i 
Nya Europa. Skillnaden är 
att deltagarna enbart är från 
Ale. Kanske kunde vi samar-
beta med Arbetsförmedling-
en i Tyskland och Italien för 
att ge även denna kurs ett 
internationellt innehåll?
Satsningen att låta Roger 
Mumby Croft med kollega 
inspirera och stötta arbets-
lösa i Ale är superb. Jag tror 
det finns ytterligare använd-
ningsområden och jag skulle 
inte tveka en sekund att en-
gagera honom i grundskolan 
också. Ingen kan kommu-
nicera med ungdomar som 
han. Det finns mycket att 
lära av honom och jag vet 

att Ale kommun har 
gjort det – hoppas  

bara man fort-
sätter med det!

Unik pedagog

Ledare

Ale Brottsofferjour
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnytt-

jas utan skriftligt medgivande. För fel 

i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller 

ett nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande 

är förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att 

avböja annons och insändare med 

kränkande innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

300 kr

500 kr

Gelénaglar
Franskt & glitter

Ögonfrans-
förlängning

Salong

0303-74 91 91
Mån-fre 9-18, lör 9-14 
Postvägen 4 (F.d. Ljuva Hems lokal)
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EXTRAERBJUDANDE

180 kr

Klippning Dam, 
Herr, Barn

PREMIÄR-
ERBJUDANDE

PRO 
ALE NORRA
Välkomna till trivselträff 
torsdag 14 oktober, 16.00
 i Skepplanda bygdegård

Förtäring
Underhållning

Lotterier

Kulturgruppen

Centerkvinnorna
har

HÖST-MÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Måndagen den 18 oktober kl 18

Inga-Britt Karlbom m.fl. 
berättar om senaste resan.

Alla varmt välkommna!
/Starrkärrs centerkvinnor

ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård
(infart Forsvallen)

Lördag 9 oktober
kl. 10.00-14.00

Ta med dig din släktforskning
- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Nödinge Röda Korskrets

Inbjuder medlemmar och 
intresserade till

Möte Torsdag 
7/10 kl 18.30

Bohus Servicehus
Tema:

Globalt engagemang
Medverkande: Karim Zendegani
Vi serverar kaffe och smörgås

Varmt välkommna!

HÄST- 
SKÖTARE

SÖKES
Till vårt stall i Skönningared, 
4 hästar i spiltor, sökes van 

hästskötare fr o m slutet oktober.
Sedvanligt stalljobb. 

Arbetstid: Flexibel, 1 timme varje 
morgon Måndag-Fredag. 

Du bör ha bil.
 

SLEIPNERS 
HYRVERK

Ring 0705-448055

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Söndag 10 okt kl 16

Gudstjänst
med 100-årskalas

Annemarie Svenninghed 
Scoutinvigning. SMU fyller 100 år.

Servering, kollekt

Höstkvällar
inför ordet

Tisdag-onsdag 12-13 okt kl 19

Tisdag: ”Vem vågar vittna?”
Kyrkoherde Åke Reinholdsson

Onsdag: ”Bibeln -bokstav, 
bildspråk, budskap”
Pastor Lars Gunter

Lovsång, föredrag, kollekt, servering.

VÄLKOMNA!


