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GÄLLER T O M 25/2 2015

Thomas Berggren från Vakna 
överlämnade diplom och blom-
mor till Pernilla Hjort Månesköld. 

En Vaken 
Ledare i NSK
NÖDINGE. Redan i no-
vember utsåg Vakna stipen-
diaterna till Vaken Ledare.
Ungdomsledarna Elisabeth 
Berndtsson, Maria Zet-
terlund i Ahlafors IF och 
Pernilla Hjort Månesköld i 
Nödinge SK. Den sist nämn-
da har fått vänta på diplomet.

När stipendieutdelningen 
ägde rum var Nödinges ur-
kraft bortrest, men i tisdags 
lyckades parterna träffas.

– Pernilla är ett utmärkt 
exempel på alla de goda 
krafter som präglar Ales för-
eningsliv. En värdigare mot-
tagare är svår att finna, sa 
Vaknas Thomas Berggren.

Stipendiaten som bland 
annat är engagerad som 
ungdomsledare, men ock-
så en stark drivkraft bakom 
sommarens fotbollsskola var 
rörd.

– Jag är både stolt och 
tacksam. Ett väldigt fint sätt 
att få bli uppmärksammad 
på.

Batoul nominerad till Eldsjälsgalan
NÖDINGE. Batoul Raad 
är en av sex nomine-
rade som har chans att 
utses till Årets Unga 
Ledare i Sverige.

Hon driver sedan sex 
år tillbaka Ale Pyssel- 
och kulturförening för 
barn 8-14 år i Nödinge.

– Det är en härlig 
känsla att göra andra 
lyckliga och i vår fören-
ing mår alla bra, säger 
Batoul.

Eldsjälsgalan arrangeras årli-
gen av organsiationen Folk-
spel vars enda syfte är att 
generera pengar till Sveriges 
föreningsliv. 2015-års uppla-
ga är den åttonde i ordning-
en och direktsänds i TV4 
torsdag 5 mars. I program-
met utses Årets Eldsjäl, Årets 
Unga Ledare, och Årets 
Kompis. Dessutom tilldelas 
tio föreningar 100 000 kro-
nor var. Ingvar Oldsberg är 
programledare för Eldsjäls-
galan.

Batoul Raad från Nödinge 
har nominerats för sitt en-
gagemang i Ale Pyssel- och 
kulturförening som hon själv 
har grundat och driver sedan 
hon var tolv år.

– För mig har det all-
tid varit självklart att pyssla 
hemma och jag fick nog lite 
ångest när jag upptäckte att 

det inte var så för alla. Därför 
startade jag pysselklubben 
och fick direkt låna hyres-
gästföreningens samlingslo-
kal. Under säsong träffas vi 
en gång i veckan och gör det 
fantasin säger att vi ska göra. 
Det är mycket hantverk och 
kreativitet, men också läx-
hjälp för de som behöver, 
berättar Batoul som till sin 
hjälp främst har lillasyster 
Jara, 15.

Att vara en av sex nomi-
nerade som har chansen att 
utses till Årets Unga Ledare 
i Sverige gör henne stolt.

– Jag vet inte riktigt hur 
det har gått till, men jag tror 
att det är någon från vår riks-
organisation Aktiv Ungdom 
som har tipsat dem, säger 
Batoul.

På måndag (16 februari) 
meddelas vilka tre som går 
vidare till den stora Eldsjäls-
galan i Göteborg.

Eldsjäl. Batoul Raad, 18, grundade och driver än idag Ale Pyssel- och kulturförening för barn 
mellan 8-14 år. Nu är hon nominerad som en av sex som har chansen att nå Eldsjälsgalan. 

BATOUL RAAD

Ålder: 18 år.

Bor: Klöverstigen, Nödinge

Studerar: Munkebäcks-

gymnasiet, samhäll med 

inriktning media.

Stjärntecken: Våg.

Intressen: Politik, foto, 

bloggar, skate och Pyssel-

klubben.

Eldsjäl jag beundrar: ”Åh 

det finns för många som 

inspirerar mig. Jag kan inte 

bara nämna en”.
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