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ÄLVÄNGEN. I samband 
med att Kulturskolan 
den 23 maj hade sin 
vårkonsert i Smyrna-
kyrkan delade intres-
seföreningen ut stipen-
dier till nio elever. 

Två av dem var Lucas 
Johnsson Wallgren 9 
och Ebba Olsson 10. 
Många hadae kommit för 
att lyssna på Kulturskolans 
elever som framförde sina 
musikaliska verk som de övat 
på under våren. 

Nio elever fick även motta 
stipendier från intresseför-
eningen, som sammanlagt 
delade ut 2800 kronor.

– Vi pedagoger fick nomi-
nera elever som vi tycker 
visat god ambition, lust och 
intresse. Sedan lottar vi 
ut en tjej och en kille från 
låg- mellan och högstadiet 
samt gymnasiet. I år var det 
två killar på gymnasiet som 
spelat mycket ihop, så de 
fick dela på stipendiet, därför 
blev det nio, förklarar Elinor 
Emilsson, pedagog på Kul-
turskolan. 

Speciell upplevelse
Från lågstadiet var det Lucas 
Johnsson Wallgren från 
Nödinge och Ebba Olsson 
från Älvängen som drog 
högsta vinsten. 

De spelar båda fiol för 
Cecilia Luther och Ebba 

går även i musikalgruppen.
– Jag har alltid gillat att 

dansa och sjunga och det var 
roligt att vara med i musika-
len Annie, säger hon.

Hon tyckte att det kändes 
speciellt att få stipendiet från 
Kulturskolan och fiolspelan-
det kommer hon att fortsätta 
med. 

Med en pappa som är 
musiklärare har hon dess-
utom möjlighet att testa flera 
olika instrument hemma. 

Lucas har spelat fiol i fyra 
år och tyckte också att det var 

roligt att få stipendium. 
Från mellanstadiet fick 

Filippa Björk och William 
Larsson stipendium, från 
högstadiet Victoria Lars-
son och Douglas Fransson 
och från gymnasiet Emelie 
Kastberg, Axel Andersson 
och Marcus Sundström. 
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Yngsta stipendiaterna. Lucas Johnsson Wallgren 9 och Ebba 
Olsson 10 fi ck motta stipendium från Kulturskolan i sam-
band med vårkonserten den 23 maj. 

– Totalt nio elever fi ck stipendier från Kulturskolan
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Vigerne Invest

Brf Säteriet 1 & 2

Visning 

kl 11-13

i Backa Säteri, 
Säterivägen 2, 

Nödinge

Antal

Boarea  

A

Pris: 1 195 000 – 1 695 000 kr

A

-

-
-

 
Lägenhet 2 rok, 65 kvm  

boendekostnad/mån ca 6 150 kr
Lägenhet 3 rok 74 kvm  

boendekostnad/mån ca 7 200 kr
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Camilla Christander 
Tel 0725 - 60 11 33 
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Tillsammans är vi starka. ICA-handlare Marianne Sjöö och Vaknafondens representanter 
Carina Zito, Paula Dahlqvist samt Tyrone Hansson mottog i samband med Vårloppet på Ale 
Torg en vaknacheck.                Foto: Allan Karlsson

Vaknapåsen fortsätter göra succé
NÖDINGE. I samband 
med Vårloppet på Ale 
Torg delade ICA-hand-
lare Marianne Sjöö ut 
ännu en Vaknacheck.

168 721 kronor har 
aleborna köpt Vaknapå-
sar för senaste året.

– Fantastiskt kul 
och pengarna behövs 
i föreningslivet, säger 
fondens Tyrone Hans-
son.

Sedan 2005 har ICA 

Kvantum Ale Torg haft ett 
nära samarbete med Vakna. 
Till förmån för fonden och 
föreningslivet i Ale har buti-
ken tillhandahållit en svart 
påse. Genom att välja rätt 
påse bidrar kunden med 60 
öre till fonden. I lördags var 
det dags för Marianne Sjöö 
att underteckna en jubi-
leumscheck. Nummer 15 i 
ordningen.

– Man blir nästan tårögd. 
Det här är så värdefullt. 
Nyligen tog vi beslut om 
att stötta Nödinge SK:s 

satsning på att genomföra 
"Fotbollens dag" med syfte 
att popularisera idrotten för 
ungdomar och boende på 
Klöverstigen. Dessutom har 
alla föräldraföreningar som 
sökt fått pengar till drogfria 
avslutningsarrangemang för 
årskurs nio, berättar Carina 
Zito, styrelseledamot i 
Vaknafonden.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen
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Ge ditt bidrag till bg 5344-4923 (Stödföreningen VAKEN). Märk ”Moldavien”
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Insamlingen har hittills inbringat 38.200 kr till utsatta barn i Moldavien. Tack för din insats!

EUROPAS
FATTIGASTE

 Vi är inte 
framme än...
Insamlingen förlängs en vecka!

STÖDFÖRENINGEN VAKEN 
bankgiro 5344-4923 
Märk: ”Moldavien”

I fem år har vi alebor hjälpt de 100 fattigaste barnen i den 
lilla moldaviska kommunen Budesti. Insamlingen går till 
ett sommarläger för de mest utsatta. Kostnaden är cirka 

55 000 kronor. Av dessa har vi fått ihop 38 200 kr. Därför 
förlängs insamlingen en vecka. Vad kan ni bidra med?


