
ALE. För femte året i 
rad arrangeras en lokal 
insamling till förmån 
för Europas fattigaste 
barn i Moldavien.

Likt tidigare år ska 
bidraget fi nansiera 
riktade åtgärder för de 
mest utsatta.

De 100 fattigaste 
barnen får socialt stöd 
under en vecka i som-
mar.

Via Ale kommuns vänorter 
Kaufungen i Tyskland och 
Bertinoro i Italien skapades 
en relation med Moldavien 
och den lilla fattiga kommu-
nen Budesti. I samband med 
ett erfarenhetsutbyte 2009 
framkom att situationen var 
akut för många barnfamil-
jer i Moldavien i allmänhet 
och Budesti i synnerhet. 
Representanter, däribland 
borgmästaren själv, bad Ale 
kommun om ekonomiskt 
bistånd för att kunna fort-
sätta sitt sociala arbete med 
de barn som har det allra 
svårast.

Då Sveriges kommuner 

inte i sig själva har bistånds-
arbete på sin agenda gick 
frågan vidare till förenings-
livet.

Alebor tog själva initia-
tiv till en insamling genom 
Stödföreningen Vaken. 
Målet var att få ihop 65 000 
kronor till ett sommarläger 
för de 100 fattigaste barnen i 
Budesti. Uppdraget lyckades 
och insamlingen har sedan 
upprepats med samma feno-
menala framgång under fyra 
år. I år blir det femte gången. 
De senaste åren har Smyrna 
Second Hand och Starrkärrs 

församling varit viktiga part-
ners. Smyrna avsätter även 
i år hela behållningen från 
second hand butiken under 
vårmarknaden i Älvängen till 
förmån för Moldavien.

Totalt har aleborna samlat 
in en kvarts miljon till Euro-
pas fattigaste barn – hittills!

Vårmarknaden i Älvängen 
blir startskottet för årets 
insamling och målet är som 
vanligt 65 000 kronor.

2013  |   vecka 17  |   nummer 16  |   alekuriren 15

Arrangeras av:

LÖRDAG 25 MAJ
KL 11.45

START: ALE TORG

ANMÄLAN!
Föranmälan vuxen 100 kr

Föranmälan barn 50 kr
SÄTTS IN PÅ BANKGIRO: 4391967

Glöm inte ange namn och adress på 
deltagarna ni anmäler.

Est eranmälan kan ske på plats, 
vuxen 150 kr, barn 75 kr.

Ale Torgs Knattelopp

3-10 år, start kl 11

nm en 100 kr
ranmälan barn 50 kr
PÅ AN GIRO: 4391967
 ange namn och adress på
tagarna ni anmäler.

nmälan kan ske på plats,
en 150 kr, barn 75 kr.

Loppet är 5,4 km
Gemensam uppvärmning kl 11.30. 

Alla kan delta!
Gå, lunka eller spring, du väljer

– För alla människor i alla åldrar, gammal som ung
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Gemensam uppvärmning kl 10:45

Medalj till alla barn!

varloppet.se

2013

Klockan 14.05 på söndagen fi ck Bohus Räddningstjänstförbund larm om en gräsbrand i 
Nödinge. Ett område på cirka 100 kvadratmeter nära Ale gymnasium fi ck bekämpas med 
vatten. Brandmännen lyckades få elden under kontroll och ingen byggnad var hotad.

Foto: Christer Grändvik 

Gräsbrand i närheten av gymnasiet

Valborgsmässoafton

Grönnäs 105, Skepplanda • 0303-33 61 61 • rasmus0077@yahoo.se

3- rätters 199:- 2-rätter 169:-
Öppet: 17.00-01.00

Varje fredag (from 3/5) Happy Hour 17-20 Tacobuffé inkl. dryck 99:-

Lunchbuffé
 Mån-fre kl 11.00 - 15.00

 79:-

På menyn står klassisk husmanskost  
med kött, fisk och pasta.

Varmfrukost 8-11

Fullständiga rättigheter

Ny insamling till 
Europas fattigaste barn

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

För femte året i rad genomförs en insamling till Moldavien.


