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Vi på Filten och Ale Möller får Teskedsordens
stipendium om 50 000 kronor vardera
Stiftelsen Teskedsorden ger 2009 års stipendier till ungdomsföreningen Vi på
Filten och till musikern Ale Möller. Teskedsordens stipendium går till personer
som på olika sätt arbetar för ett mer tolerant samhälle.
• Ungdomsföreningen Vi på Filten får Teskedsordens stipendium 2009 för att de startat Picknickfestivalen som
sammanför generationer och olika musikstilar till en manifestation för allas lika värde.
• Musikern Ale Möller får Teskedsordens stipendium 2009 för att han framgångsrikt visat hur kreativiteten och
musiken kan växa i möten mellan människor med rötter i olika kulturer.
Vi på Filten är en ungdomsförening som varje år arrangerar en picknick med musik på Alpslätten i Kålltorp, Göteborg.
Senaste gången lockade Picknickfestivalen över 6 000 besökare. De fem initiativtagarna anordnade första manifesta
tionen 2005 som en reaktion på att en flicka med slöja blev nedslagen av några pojkar i Kålltorpsskolan. Syftet med
festivalen är att verka för jämlikhet, tolerans och gemenskap. Föreningen grundades formellt 2008.
Musiker Ale Möller är född 1955 och uppvuxen i Malmö. Han spelar trumpet, bouzouki och dragspel och är ledare för
Ale Möller Band som består av folk från hela världen. Bandet grundades när han arbetade för kulturhuvudstadsåret i
Stockholm.
Stiftelsen Teskedsorden bildades 2006 av Tidningen Vi. Syftet är att uppmuntra och belöna dem som med ord och
handling bidrar till respektfull dialog mellan människor och river murar av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion
eller politik. Teskedsorden har tre år i rad delat ut författaren Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker till landets alla
elever i gymnasieskolans årskurs två. År 2008 delade stiftelsen ut Josef Fares film Zozo till alla 8:e klasser i Sverige.
Vi:s chefredaktör och vd Anneli Rogeman är ordförande i stiftelsen. I styrelsen sitter också Majgull Axelsson, författare,
Mikael Kamras, civilekonom, Kerstin Lager, kommunikationsdirektör, Lars Leijonborg, fd partiledare (FP) och utbild
ningsminister, Lill Lindfors, artist, Camilla Nagler, förläggare, Jan Nygren, konsult, Bo Pellnäs, säkerhetspolitisk expert,
Margot Wallström, vice ordförande, EU-kommissionen, Pia Wikström, vd. Hedersledamöter: Amos Oz, författare,
Barbro Osher, filantrop och generalkonsul i San Francisco, Sigrid Rausing, filantrop och förläggare.
Läs mer på www.teskedsorden.se
För mer information, kontakta Anneli Rogeman, vd och chefredaktör på Tidningen Vi, 08 - 769 86 11, 0702-48 26 40 eller
styrelseledamot Camilla Nagler, förläggare Wahlström & Widstrand, 08 - 696 84 82, 0706-90 53 36

