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NOL. De har kommit 
drygt halvvägs på sin 
resa.

Nu är Nolskolans 
elever på väg hem efter 
att ha siktat Kapstaden.

– Vi ska klara målet, 
fastslår barnen på Bul-
lerbyn.
Efter Jorden Runt, Europare-
san och Vandra för varandra 
pågår nu Viva la vida – Vandra 
vidare på Nolskolan. Utma-

ningen består i att vandra lika 
långt som en ladusvala flyger, 
Sverige-Sydafrika tur och retur.

– Detta är nog vår tuffaste 
utmaning hittills, säger projekt-
ledare Ragne Bengtsson.

Den 10 juni är slutdatumet 
för vandringen. Då ska Nolsko-
lans elever, med gemensamma 
krafter, ha tillryggalagt 22 000 
kilometer.

– Vi ska göra vårt bästa. 
Tiden är knapp, men vi ska 

greja det, säger Emmi Valppu.
– Det blir roligare att pro-

menera nu när våren kommer, 
förklarar Oskar Karlsson.

Hur kommer det att firas 
om barnen når sitt mål?

– En bra fråga! Det får 
vi fundera på, säger Ragne 
Bengtsson.

För Nolskolans elever gäller 
det bara att vandra vidare och 
plocka kilometer efter kilometer.

JONAS ANDERSSON

Nolskolans elever halvvägs på sin resa
– Har varit i Sydafrika och vänt

Nolskolans elever, här representerade av Emmi Valppu och Oskar Karlsson, har varit i Kap-
staden och vänt. Nu fortsätter vandringen hem till Sverige i projektet Viva la vida – Vandra 
vidare.

Vi är två tjejer som fick 
en dröm uppfylld tack 
vare ett stipendium från 

Vakna och Ale kuriren. Det 
gjorde att vi fick chansen att åka 
till London och se en riktigt mu-
sikal. 

Allt började vårterminen i 
andra ring när vi började spåna på 
idéer till projektarbete. Vår hand-
ledare Eva Gartinger tipsade oss 
om att söka ett stipendium för att 
åka och se en musikal i London, 
så vi gjorde det med hjälp av vår 
andra handledare Bengt Stahl-
man. 

Vi kom i kontakt med Thomas 
Berggren på Vakna och Per-An-
ders Klöversjö på Alekuriren. 
Tillsammans med dem så hade vi 
möten angående stipendiet under 
höstterminen i tredje ring. 

Efter en del planering beställde 
vi till slut alla biljetter som behöv-
des och satte därmed ett datum för 
resan. Den tionde januari träffa-
des vi på Säve City Airport för 
avresa till London Stansted och 
resan tog dryga två timmar. 

Väl i London letade vi rätt 

på vårt hotell, en mysig gammal 
byggnad med smala trappor och 
heltäckningsmatta, stadgade oss 
på rummet som för övrigt var som 
en liten lägenhet med kök. 

Första föreställningen vi såg 
var We Will Rock You samma dag 
vi kom. Det var en otrolig upple-
velse! Det finns så många ord man 
vill kalla den men det tar vi någon 
annan gång. Vi har båda växt upp 
med Queens musik så att höra den 
framföras av så duktiga musiker, 
och att se det skådespelet de fått 
till var helt otroligt. 

Föreställningen var inte full-
satt men ändå kändes det som 
att vi alla i publiken tillhörde en 
grupp som var privilegierade, den 
var väldigt medryckande och mer 
än en gång sjöng man med i lå-
tarna. Musikalen tog oss med på 
en resa som hade allt, man skrat-
tade och grät om vart annat och 
när den var slut ville man bara se 
den igen. 

Vi gick och lade oss ganska sent 
med tanke på att föreställningen 
var ca tre timmar lång inklusive 
paus på femton minuter. Dagen 

efter gick vi ut ganska tidigt ändå 
för att se London innan den 
andra föreställningen som var 
Phantom of the Opera, Andrew 
Lloyd Webbers stora mästervärk. 
Den var också helt fantastisk att 
se, eftersom den finns som film 
så hade man sett många gånger 
innan man fick se den live. Det 
fanns så mycket i filmmusikalen 
som man nästan inte kunde förstå 
att de lyckades göra live och ändå 
är musikalen gjord innan filmen. 
Den hade premiär 1986 i oktober 
och firar 25 års jubileum i år! 

Det var en dröm som gick i 
uppfyllelse. Resan tog tre dagar 
och vi såg två musikaler, hann 
ändå se lite London och dricka 
kaffe på Starbucks. Det var ett 
ledsamt avsked när vi satte oss på 
planet för att flyga hem till kalla 
Sverige. Vi är otroligt tacksamma 
för chansen vi fick och vi hoppas 
att andra ungdomar ser det som 
en möjlighet att förverkliga sina 
drömmar.

Beatrice Berggren
Sandra Iwarson-Westman

Es3a Ale Gymnasium

Vi såg musikal – i London!

PRISVÄRDA GOURMET-
PAKET HOS EM!

Just nu har vi ett smaskigt erbjudande för dig som vill förnya matrummet inför vårens 
alla fester. Vi har kombinerat prisvärda matsalspaket för alla smaker, kompletta med bord och stolar. 

Ett av dem innehåller vår nya möbelserie ”Lodge”, med skön New England känsla. Alla 
paket märkta med ”snabb leverans” kommer inom tio dagar. Lite mera du!

SNABB 
LEVERANS!

MÖJA Matbord i vitlack. L 180 cm B 90 cm H 75 cm 
2295:- L 140 cm 1995:- Tilläggsskiva 50 cm 495:-
STINA Stol med kort klädsel 1095:- lång klädsel 1195:-

ADA Stolsdyna Ø 35 cm 
99:-/st. Finns i fl era färger.

4-PACK 

Du sparar 97:-
  299:-

PARIS Matbord i vitlack med ben i krom. L 170/270 cm 
B 100 cm H 73 cm 4295:- inkl. två iläggsskivor à 50 cm. 
THEO Stol 695:- Finns i fl era färger.  5995:-

PAKETPRIS! 
MATBORD OCH SEX STOLAR

Du sparar 2470:-

SNABB 
LEVERANS!

www.em.com
INRED NU, BETALA OM 6 MÅNADER. Ingen ränta eller avgiftertillkommer. Kreditgivare 
Handelsbanken Finans. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker eller längst t.o.m. 17 april.

0%
RÄNTA I

6 MÅNADER

7995:-
Du sparar upp till 1470:-

PAKETPRIS! 
MATBORD 180 CM OCH SEX STOLAR

LODGE Matbord L 190 cm 
B 95 cm H 75  cm 4995:- 
inkl. två iläggsskivor 
à 50 cm. Stol 1195:- 
STINA Stol med kort 
klädsel 1095:- lång 
klädsel 1195:- Buffé 
B 160 cm 5995:- LEXÖ 
Kökssoffa L 140 cm 
4995:-STINA Soffdyna 695:-

EM Bäckebol
Bäckebol Köpcentrum. Tel 031-52 77 00.
Mån-Fre 10-19. Lör 10-16. Sön 11-16.


