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NOL. I onsdags av-
verkades det första av 
totalt fyra delmoment i 
Nolklassikern.

En dryg mils vandring 
tillryggalades av elev-
erna i årskurs 4-5.

Resterande tre grenar 
kommer att genomför-
as under vårterminen.

Klockan halv tio på onsdags-
morgonen gick startskot-
tet för Nolklassikern 2013. 
Oskar Karlsson, Oskar 
Börjesson och Sebastian 

Alemyr stod beredda på 
skolgården.

– Detta blir vår första klas-
siker eftersom vi går i fyran. 
Det ska bli roligt! Själv ser 
jag fram emot cyklingen till 
våren, förklarade Oskar Bör-
jesson.

I väskan fanns matsäck 
som skolans bambapersonal 
ordnat med. Samtliga elever 
var utrustade med bra pro-
menadskor. Vandringen gick 
från Nolskolan via Brand-
sbobergen till Vimmersjön 
och tillbaka igen.

– Det här är Ragne 

Bengtssons skötebarn som 
nu lever vidare trots att han 
har gått i pension. Vi är några 
andra lärare som har fått ta 
över ansvaret, säger Martin 
Johansson.

I början av nästa termin 
åker Nolskolans elever till 
Boråsbadet för att simma, 
i maj står cykling på pro-
grammet och i början av 
juni avverkas Nolvarvet som 
utgör det sista delmomentet 
i klassikern.

SURTE. Nedräkningen 
har börjat.

Repetitionerna pågår 
för fullt.

Tisdagen den 8 ok-
tober exploderar det i 
gymnasiet när skolung-
domar från Ale strålar 
samman med afrikans-
ka kamrater i Star for 
lifes konsert – Touch of 
Africa.

Modellen Star for live enga-
gerar inte bara Ale kommuns 
skolungdomar utan även det 
privata näringslivet. I fredags 
fanns två företag represente-
rade på Bohusskolan, Akzo 
Nobel och Bildovision från 
Älvängen.

– Det är ett väldigt bra 
initiativ som har tagits och 
att det blir en fortsättning 
känns väldigt spännande. 
Kopplingen skola-näringsliv 
är jätteviktig! Detta är vår 
rekryteringsbas, säger Marii 

Engberg, platschef på Akzo 
Nobel i Bohus.

Annika Häger på Bil-
dovision är inne på samma 
linje. Älvängenföretaget har 
köpt 30 biljetter till föreställ-
ningen.

– Barn och ungdomar 
är det viktigaste vi har. En 
sådan här modell kan hjälpa 
ungdomarna att finna glädje, 
sätta upp framtidsmål och 
fokusera på vägen dit. Alla 
som bor och verkar i kom-
munen har ett socialt ansvar 
att ta, säger Annika Häger.

Någonstans mellan 150 
och 200 skolelever kommer 
att stå på scenen i Ale gym-
nasiums idrottshall. Just 
nu håller ungdomarna på 
att repetera de låtar som 
kommer att finnas med på 
konserten.

– Det handlar om 13 låtar, 
mestadels refränger för att 
öka trycket i låtarna, säger 
Mia Odlöw coach i arbetet 

med Star for life.
Fyra afrikanska ungdomar 

i Star Choir South Africa 
ska tillsammans med Than-
diwe Mazibuko och Triple 
& Touch bjuda på en konsert 
som Alepubliken aldrig tidi-
gare har skådat.

– Det kommer att bli en 
riktig häftig kväll, en upp-
levelse utöver det vanliga. 
De afrikanska gästerna har 
en energi som smittar, säger 
Mia Odlöw.

– En väldigt positiv del i 
detta arbete är att Aleelever 
i olika åldrar och från olika 
skolor blir som en smältdeg. 
Den finns en bredd och ett 
engagemang som gör model-
len unik, avslutar Mia Odlöw.

Biljetter till konserten med 
Star for life finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge och på 
Bohusskolan. Nolklassikern har gått igång
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Oskar Karlsson, Oskar Börjesson och Sebastian Alemyr i årskurs 4 på Nolskolan redo att ge 
sig ut på vandring.

Nolklassikern genomförs för sjunde året. Det första av fyra delmoment avverkades i ons-
dags.
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– Star for life engagerar en hel kommun
Skola och näringsliv sida vid sida

Butiken håller stängt söndag–torsdag 29/9–3/10
Nyinvigning fredag 4/10 kl 10.

Se nästa veckas annons! 

Nu är det dags att byta  
kostym på Ljuva Hem!

Vackert belägen avstyckad lantgård Ale Kilanda
Gård med vackra omgivningar med sjörikt kulturlandskap. 
Byggår 1950 i 1½-plan, 5 rum och kök, hel källare.
Fastigheten omdränerad 2013.
Ladugård, välbyggt garage, hönshus m.m.
Areal cirka 6 ha bördig åkermark.

Budstart: 1 295 000:–.

Fastigheten visas söndag 6 oktober 2013 kl 14.00–15.00. 
Vi skyltar strax efter Kilanda kyrka. 

Välkomna!

Gårdar – vår specialitet
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