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ÄLVÄNGEN. Det var en 
cirkusföreställning som 
hade allt.

Babianer, lindansare 
och clowner lockade till 
skratt och beundran.

Cirkus Musikör bjöd 
på en fulländad show.

Publiken var förväntansfull
och cirkusdeltagarna aningen 
nervösa. När väl musiken 
kommit igång och föreställ-
ningen tagit sin början gick 
allt i en virvlande fart. Det 
var underhållning från första 
till sista stund.

– Det var lite pirrigt 
innan, men sedan kändes det 
bra, konstaterade Rebecka 
Simonsson, en av de duktiga 
lindansarna.

Den hissnande lindan-
sen föregicks av flera stor-
slagna nummer. Babianerna 
fick äran att inleda arrang-
emanget och en stund senare 
fick åskådarna stifta bekant-
skap med världens starkaste 
man, Ivar Fredman alias 
Starke Adolf. Han lyfte den 

tunga skivstången utan pro-
blem.

– Vi började repetera 
innan jul, förklarade Ivar 
som såg ut att trivas i ramp-

ljuset.
Vad har du gjort för att 

bli så stark?
– Jag har spelat fotboll.
Uppvisning av hästar och 

hundar inrymdes också i 
föreställningen. Adam Gim-
falk serverade trollkonster 
och när ormtjusaren Jesper 
Källgren visade sina färdig-

heter med Döskalle-Frans 
var det många som chippade 
efter andan.

Cirkusensemblen, försko-
leklassens C-spår, fick välför-
tjänta applåder av sina skol-
kamrater när avskedssången 
klingat ut i Älvängensskolans 

gymnastiksal.
– Nu får vi förbereda oss 

inför kvällsföreställningen 
då föräldrar och syskon 
är inbjudna, konstaterade 
Rebecka Simonsson.

JONAS ANDERSSON

Rena rama cirkusen på Älvängenskolan
– Bejublad föreställning som väckte beundran

Starke Adolf (Ivar Fredman) visade sina muskler.

Vad vore en cirkus utan clowner? Cirkus Musikör hade fyra till antalet.

Trollkonster med Adam Gimfalk.Trollkonster med Adam Gimfalk.

NÖDINGE. Lördagen den 
5 mars blir det lopp-
marknad i Ale gymna-
sium.

Bakom arrang-
emanget står tre elever 
från årskurs tre på 
Omvårdnadsprogram-
met.

– Pengarna som lop-
pisen genererar ska vi 
använda till att köpa 
sjukvårdsartiklar, som 
sedan ska vidarebe-
fordras till Kap Verde, 
förklarar Malin Fran-
zén.

Malin Franzén, Carolina 
Eriksson och Sara Johans-
son åkte tillsammans med 
fem andra omvårdnadselever 
från Ale gymnasium till Kap 
Verde under två sommar-
veckor i fjol. Utbytet blev 
möjligt tack vare finansiering 
från Sida.

– Det var väldigt intressant 
och efter att ha besökt Kap 
Verde har man fått ett helt 
annat perspektiv på tillvaron. 
Vi fick komma till byar där 
det var väldigt fattigt och där 

sjukvård knappast existerade, 
berättar Carolina Eriksson.

Varje intryck noterade 
eleverna i sina loggböcker. 
Studieresan innefattade 
också besök på sjukhem, 
ålderdomshem och hos SOS 
Barnbyar.

– Det är skilda världar, 
Sverige kontra Kap Verde. På 
den förlossningsavdelning vi 
besökte för-
varade man 
sina kanyler i 
en petflaska, 
b e r ä t t a r 
Malin.

M o t s a t t 
resa gjorde 
åtta sjukskö-
terskor från 
Kap Verde i 
oktober. Inackorderade på 
vandrarhem i Göteborg fick 
de uppleva den svenska sjuk-
vården på nära håll.

– De var imponerade. 
Äldreboende, Sahlgrenska 
Universitetet, tandläkar-
mottagning, vårdcentral och 
BVC hann vi med att besöka 

tillsammans 
med våra 
gäster, för-
klarar Malin.

M a l i n , 
Carolina och 
Sara genom-
för nu ett 
gemensamt 
p r o j e k t a r-
bete vars 

syfte är att kunna skänka 
sjukvårdsmaterial till Kap 
Verde. 

– Behovet är stort och vi 

vill dra vårt strå till stacken, 
säger Carolina.

Under de närmaste veck-
orna kommer loppisprylar 
att kunna lämnas in i sal 110 
på Ale gymnasium.

Allt är välkommet
– Allting som är helt är väl-
kommet, allt från leksaker 
och kläder till böcker och 
prydnadssaker. Vi har redan 
börjat få in diverse ting från 
lärare och elever på skolan, 
avslöjar Malin.

I april går en båt till Kap 
Verde och då hoppas tjejerna 
kunna skicka med allehanda 
sjukvårdsting, som man pla-
nerar att köpa in efter lopp-

marknaden.
– Vi har hjälp av Kap 

Verdes Honorärkonsul, 
Fransisco de Paula Rod-
rigues, som ska se till så att 
materialet kommer med 
fraktbåten på rätt sätt. Vid 
framkomsten till Mindelo 
i Kap Verde kommer en 
representant från Delegacia 
de Saúde de São Vicente att, 
motsvarande Sveriges lands-
ting, att finnas på plats för 
vidare distribution, avslutar 
Malin Franzén.

Loppmarknad till förmån för Kap Verde
– Sjukvårdsmaterial ska skickas söderut
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Elever från Omvårdnadsprogrammet på Ale gymnasium besökte olika vårdinrättningar på 
Kap Verde under två sommarveckor i fjol. Nu har tre tjejer, som var med på resan, Malin, Ca-
rolina och Sara, bestämt sig för att arrangera en loppmarknad där överskottet ska komma 
Kap Verde till gagn i form av sjukvårdsmaterial. 

Mötet med vardagen i Kap Verde gjorde starkt intryck på 
eleverna från Ale gymnasium. I april går en båt som elever-
na hoppas fylla med allehanda sjukvårdsting inköpta efter en 
loppmarknad som nu planeras.
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Det är skilda
världar, Sverige

kontra Kap Verde.
Malin Franzén


