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Fotbollar ger glädje och hopp
DOCKSTA

Novembers kafékväll i
församlingshemmet i
Docksta kom att handla
om Moldavien. Det var
JanOlof ”Jolle” Nordström som tog oss med
på en resa till Moldavien
– ett land som vi inte visste så mycket om.

Moldavien ligger mellan
Rumänien och Ukraina och
förklarade sig självständigt
1991 efter Sovjetunionens
sönderfall.
Under flera år har spelare från Moldavien framgångsrikt förstärkt Höga
Kusten fotbolls (HKF) division 3-lag. De har också
under alla år hjälpt till vid
Landslagets fotbollsskola
(LFS) och varit mycket omtyckta av barnen.
Som tack för hjälpen ville HKF göra en insats för
Moldaviens barn genom
att ge dem fotbollar, vilket
är en bristvara i det fattiga Moldavien. Jolle sitter
med i en samverkansgrupp
mellan Svenska Kyrkan och
Svenska Fotbollsförbundet
på riksplanet, så han kontaktade fotbollsförbundet
som ställde upp på idén
och skänkte 100 fotbollar, tröjor och flaskor. Även
det Moldaviska fotbolls-

förbundet kontaktades
och var positivt. Tillsammans med Sergei Tanurcov
(HKF) ordnade de upplägget i Moldavien.

Teknikprogrammets
elever i Bollsta masugn.
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Teknik förr
och nu

I samband med EM-kval-

matchen mellan Sverige
och Moldavien fick Jolle åka med materialet i det
moldaviska landslagets
flygplan tillbaka till Moldavien. Väl framme där delades materialet ut till de
fem klubbar som blivit utvalda. Eftersom Moldavien
”Faror i form av droger och pedofiler finns
närvarande och ungdomsledarna i föreningarna gör med små
medel ett fantastiskt
jobb för att via fotbollen samla ungdomarna
och ge dem en meningsfull fritid.”
är Europas fattigaste land
har inte alla barn tillgång
till var sin fotboll på träning
som vi har här. Till exempel
hade en av föreningarna 9
ungdomslag men endast 6
slitna fotbollar totalt. Så behovet är stort och gissa om
barnen blev glada!
På plats i Moldavien blev
Jolle varse om något som

■ KRAMFORS

Jolle berättar och visar bilder han tagit under resan till Moldavien.

gjorde att det lyfte från
att vara ett fotbollsprojekt
till något mycket större.
Moldavien har i dag cirka
40 procents arbetslöshet
vilket gör att många föräldrar arbetar utomlands för
att kunna försörja familjen. Under tiden får barnen
bo hos släktingar eller klara sig själva. Faror i form av
droger och pedofiler finns
närvarande och ungdoms-

ledarna i föreningarna gör
med små medel ett fantastiskt jobb för att via fotbollen samla ungdomarna och
ge dem en meningsfull fritid. Då betyder en fotboll
mycket!
Insikten om fotbollens so-

ciala betydelse, det vänliga mottagandet i Moldavien samt besöket hemma
hos några av de som spelat
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i HKF blev den stora behållningen för Jolle.
Jolle tänker nu fortsätta
med ett kyrka-fotboll projekt där tanken är att man
från fotbollens sida bidrar
med fotbollar och fotbollsskor och från kyrkans sida
ordnar med finansiering av
transport och distribution
av materialet till Moldavien.
KAANNO

Traditionsenlig
julmarknad på Svanö
SVANÖ

Föreningen Hantverkskvinnor har arrangerat
sin 23:e julmarknad på
Svanö Folkets Hus i anslutning till Första Adventhelgen. På borden
fanns åtskilligt hantverk
att beskåda som stickat,
virkat, sömmat, bakat
och smidat.

Där fanns också fina hemgjorda julkransar, som
många Ådalsbor återkommer år efter år för att införskaffa. Härliga grön- och
rotsaker fanns också på
ett dignande bord. Många
vackra smycken visades
upp, och man förundras
över all uppfinningsrikedom kvinnorna har. Det var
nämligen denna gång kvinnor, kvinnor och kvinnor
som stod för alstren.
Återkommande förening-

ar är Internationella Kvinnoföreningen i Kramfors
med egenhändigt tillverkat
hantverk och Ådalens Afrikagrupp som visade upp

Dragspelaren och tomtenissen trivdes på Röda Korsets öppet hus i Helgum på första advent.

Stämmningsfullt på
populärt öppet hus
Kompisarna och f d Svanötjejerna Madelene, Angelica och Viktoria skötte serveringen.

sina solidaritetsvaror.
Många julmarknadsbesökare passade på att ta en
kopp kaffe och välja bland
Madelene Öströms dignande fikabord. Hennes
bakverk ser ut som rena
konditorivaror. De smakar
dessutom underbart. Den
som kände sig litet hungrig
kunde smaka på Madele-

nes smörgåstårta eller köpa
varm korv av den skolklass
som sålde korv utomhus.
NBV MittSverige var medarrangör, och därifrån
fanns Kristina Ulander på
plats och erbjöd cirkelverksamhet av olika slag.
VIVI

HELGUM

Så här vid första advent så har Röda Korset i Helgum hållit öppet hus. Det har sålts
karameller, kakor, tunnbröd, samt diverse julsaker.

Oj, vad mycket vi skänker till Röda Korset av det
vi inte vill ha, fina tomtedräkter och luciaskjortor.
Det kom mycket folk

som fick ta del av gott fika
samt glögg med pepparkakor och även höra på
fina jullåtar som spelades
på dragspel, stämningsfullt blev det.
Det såldes även ett lotteri med jättefina vinster,
dragning blev det samma
dag.

EVA N

Om
man vill arbeta med
produkt och produktionsutveckling
kan elever välja Teknikprogrammet på
Ådalsskolan i Kramfors. I denna inriktning får eleverna metoder och verktyg för
att kunna vara med i
utveckling av framtidens produkter och
produktionsmiljöer.
P-O Axelsson, lärare och kontaktperson
för programmet, är
initiativtagare till en
studiedag som omfattade studiebesök
på Bollsta sågverk, ett
av SCA Timbers åtta
sågverk och ett toppmodernt sådant. Och
för att få en historisk
överblick på teknikens historia besöktes även Gudmundrå
hembygdsgård och
gamla Såghuset. En
vattensåg med underfallshjul och med
drygt 100 år på nacken.
Slutligen besöktes den gamla masugnen i Bollstabruk från
mitten av 1700-talet.
Masugnshusets murar är uppförda av
blågrön slaggsten. Av
inredningen återstår
en del av själva masugnen och en cylinderblåsmaskin från
1844, som är den enda
i sitt slag i Ångermanland.
Kanske kan man
lära sig något av historien även när det
gäller teknik.
SVEA LARSSON
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■ Grämestaskolna
klass 3-4 gjorde en fin
och lite annorlunda
uppvisning på torget
i Kramfors och i Latbergshallen
■ Adventslördagen
26 november kröntes
Junsele Lions Lucia i
Junsele kyrka.
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