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NÖDINGE. På tisdag blir 
det stor galaföreställ-
ning i Ale gymnasium.

Arrangören hoppas 
på en fullsatt salong.

Alla intäkter under 
kvällen tillfaller MinS-
toraDag.

Det är Caroline Johansson 
och Jennifer Walter, ES 
3a, som har tagit initiativ till 
galan i Ale gymnasium.

– Vi skulle göra ett pro-
jektarbete i skolan och jag 
surfade runt lite grann på 
Internet för att få inspiration. 
Snart slog det mig att man 
skulle kunna samla in pengar 
till välgörande ändamål, för-
klarar Caroline.

Jennifer Walter tyckte att 
idén var lysande och på den 
vägen är det. Projektarbe-
tet tog sin början i slutet av 
januari och nu är klasskom-
pisarna redo för den stora 
finalen.

– Vi är väldigt nervösa 
eftersom vi ska agera konfe-
rencierer under galan. Däre-
mot känner vi oss trygga i 
att körschemat är spikat och 
allt annat runtomkring är 

ordnat, säger Jennifer.
Mellan tio och femton 

olika nummer kommer att 
avverkas under kvällen, allti-
från sång och dans till stå 
upp-komik och annat spex.

– Det bjuds en varierad 
repertoar, men samtidigt går 
det att finna en röd tråd i det 
som utspelar sig på scenen. 
Det blir en show som för-
hoppningsvis ska falla publi-
ken i smaken, säger Caroline.

– Jag tror det finns 288 
sittplatser i teatersalongen, 
så vi får väl tro att det blir 
slutsålt. Det gäller att sikta 
mot himmelen för att nå 
trädtopparna.

Allvar
Galakvällen innehåller inte 
bara humor och skratt. Caro-
line och Jennifer tänker 
smyga in lite allvarsamt prat 
mellan de olika program-
punkterna.

– Vi kommer att berätta 
om allvarliga sjukdomar som 
kan drabba barn. Oavsett hur 
jobbigt livet är, så måste man 
ändå kunna få anledning att 
skratta. Det är vårt budskap.

Entrépriset är satt till 50 

kronor (10 kronor för barn 
och ungdomar under 15 år). 
Alla insamlade pengar tillfal-
ler MinStoraDag. 

– MinStoraDag är en 
insamlingsstiftelse som hjäl-
per svårt sjuka barn att för-
verkliga sina önskedrömmar. 
Varje år insjuknar hundratals 
barn i Sverige i sjukdomar 
med en svår livspåverkande, 
inte sällan livshotande, diag-
nos. MinStoraDag mål är 
att ge dessa barn någonting 
underbart att drömma om 
när dagarna är långa och 
behandlingarna tuffa, berät-
tar Caroline vars syster 
erhållit stöttning från just 
denna stiftelse.

Under kvällen arrangeras 
också ett lotteri med priser 
från en del lokala företag.

– Vi har också skapat ett 
evenemang på Facebook 
där vi hänvisar till ett konto 
om folk vill sätta in pengar, 
avslutar Caroline Johansson.

ÄLVÄNGEN. I torsdags 
kom sopbilen till Båts-
mans förskola.

Som avslut på den 
årliga skräpplockar-
veckan fi ck barnen 
chans att träffa Nisse 
Andersson och Jarmo 
Pauna från renhåll-
ningen. 

Med stora ögon tittade 
barnen på när sopbilen back-
ade upp på parkeringen. 

De fick sedan lägga sina 
egna soppåsar i korgen bak-
till som sedan tippades ner i 
flaket. 

– Det här är en hungrig 
sopbil, skojade Nisse. 

Barnen fick sedan prova 
på att sitta i förarhytten och 
några passade även på att 

kontrollera tutan.
Båtsmans förskola är mil-

jöcertifierade och det gröna 
tänket har funnits med ända 
sedan starten för tio år sedan. 
Källsortering är ett natur-
ligt inslag och tanken är att 
barnen ska förstå hur krets-
loppet hänger samman. 

– Jorden i komposten 
används till att odla växter i 
vårt eget land. Barnen blir 
väldigt medvetna om hur 
man ska bete sig i naturen och 
för dem är det en självklar-
het att man inte skräpar ner. 
Under skräpplockarveckan 
har vi samlat på oss skräp som 
sedan källsorterats och det 
som blivit över som restsopor 
får de nu själva slänga i sop-
bilen, berättar förskolläraren 
Maria Corbett.

– Båtsmans förskola avslutade skräpplockarvecka

Hungrig sopbil på besök
Jarmo Pauna och Nisse Andersson från renhållningen i Ale kommun fi ck många frågor.

Elliott fi ck prova att sitta 
i förarhytten och kontrol-
lerade även så att tutan 
fungerade. 
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Caroline Johansson och Jennifer Walter i klass ES 3a är arrangörer till den galakväll som 
äger rum i Ale gymnasium nu på tisdag. Alla intäkter tillfaller stiftelsen MinStoraDag.
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– Projekt till förmån för MinStoraDag

Galakväll stundar i Ale gymnasium
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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se


