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Endelig endelig. Nu kommer det første nyhedsbrev fra vores nystiftede forening.
Der er gået mange uger siden tirsdag den 15. april, hvor Foreningen Landsby Til
Landsby: Alken-Chinenke blev stiftet. Men det har taget tid at få helt konkrete, nye
planer og budgetter på plads i samråd med landsbyen Chinenke.
Referat af generalforsamlingen og de nye vedtægter kan ses på http://alken.dk/alkenchinenke1.htm, og om projektets opstart og forhistorie henvises til tidligere indlæg på
samme side.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: Formand: Tove Nyholm, næstformand:
Michael Schmidt og kasserer: Line Dalsgård.
Som I vil kunne se af formålsparagraffen, så ønsker vi at etablere en udveksling mellem
Alken og Chinenke, at være en dansk og en afrikansk landsby, der følger med i
hinandens liv.
Ganske vist vil der i høj grad være tale om at Alken bidrager med kontante midler til at
realisere nogle af de projekter som Chinenke har behov for, men det kan også være ideer,
materialer, fotos eller breve mellem skolebørn, m.m. der udveksles.
Chinenke kender vi gennem lang tid, den er velfungerende, og folk er gode til at sætte sig
sammen og træffe beslutninger på fællesskabets vegne.
Vi har gennem de sidste par år – med støtte fra fonde - hjulpet med at få en skole bygget
færdig, og selv om staten formelt har overtaget ansvaret for den, så er der endnu ikke
ansat lærere eller givet støtte til bøger etc.

Nu har landsbyen vurderet at det bedste de kan bede om assistance til, er at de får en
hammermill, en elektrisk kværn, der dels kan give en indtægt til skolen og de ulønnede
frivillige lærere, og være en særlig hjælp til de ældre i landsbyen der har svært ved at tage
helt til den nærliggende by for at få malet majs.
Desuden ønsker landsbyen at støtte byens forældreløse børn og at give vores
kontaktperson, Mr. Nkamba, der gør et stort stykke arbejde for landsbyen, et nyt hus.
Alt dette beløber sig til ca. 50.000 kr. Det er mange penge og vi må se hvad vi kan gøre.
Foreløbig håber vi så mange som muligt fra Alken og omegn, og alle andre der ønsker at
give deres støtte, vil melde sig ind i foreningen. Af samme grund har vi valgt at sætte
kontingentet relativt lavt, 50 kr, i håb om at kunne skabe en bred tilslutning.
Derudover vil det være aldeles frivilligt og velkomment at indbetale yderligere,
som gaver til projektet.
Man bliver medlem ved at sende en mail til: tove.nyholm@mail.dk med navn og
mailadresse - OG indsætte kontingentbeløbet på foreningens konto i Morsø Sparekasse.
Kontonummer: 9100-4501905602
Har man ikke mail er et brev i postkassen også fint.
Vi vil bruge dette link på Alken.dk som projektets hjemmeside, hvor vi løbende orienterer
i form af nyhedsbreve. Medlemmer vil også få tilsendt nyhedsbrevet direkte.
I må meget gerne blande jer!
Ringe, skrive eller komme forbi.
Hilsen Bestyrelsen

