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”Vi vill 
hitta tillbaka 
till varan-

dra.”

”Min 
partner har 
träff at någon   

annan.”

Hitta tillbaka...Hitta tillbaka...
med hjälp av familjerådgivning

Har du problem i din rela-
tion? Kanske har du under 
lång tid försökt lösa proble-
men på egen hand, men kört 
fast och behöver hjälp för att 
gå vidare.

”Vi 
förstår inte 
varandra.”

”Vi 
har sexuella 
problem.”

Familjerådgivningen 
erbjuder samtal till par, 
familjer och ensamståen-
de, som har samlevnads-
svårigheter.

Kostnad: 150 krKostnad: 150 kr

Familjerådgivaren för Ale 
kommun är leg. psykotera-
peut och auktoriserad famil-
jerådgivare och kan hjälpa 
till vid såväl akuta problem 
som ge råd i förebyggande 
syfte. 

Familjerådgivaren arbetar 
under sträng sekretess och 
för inga journaler. Den som 
så önskar kan vara anonym.

För tidsbeställning och mer 
utförlig information är du 
välkommen att ringa på 
telefon 0303-23 91 00.

Mer information om familjerådgivning hittar du 
på vår hemsida www.ale.se

 i Ale

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

Trubadurtoner från förr och nuTrubadurtoner från förr och nu
Stefan Jigfelt och Martin Ekstrand 
framför sånger. gitarrmusik och egna 
låtar i skön förening från 
gamla tider till Cornelis 
och Taube m.fl .

Ale gymnasium 
tor 1 feb, kl 19
Bilj: 60 kr, 
ungd 40 kr 
inkl lättare förtäring 

Öppet hus - Alla har en släktsagaÖppet hus - Alla har en släktsaga
Hitta dina släktband.

Makten över vattnetMakten över vattnet
Guy Heyden, UNESCO-professor,
pratar om allas rätt till friskt vatten.
Ale gymnasium, ons 31 jan, kl 19 
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr

Biblioteket, Nödinge
lör 3 feb kl 10.30-13

Arr:
Ale släktforskare 
Tel. 0303-74 88 27

Carl-AxelCarl-Axel && MonicaMonica DominiqueDominique
Paret som är något av Sverige-
mästare i fyrhändigt framför piano-
musik från musikaler till svår-
tolkade moderna klassiker. 

Teatern, Ale gymnasium 
tor 8 feb, kl 19
Bilj: 120 kr, ungd 80 kr 

Sportlovsföreställning
När åkes mammaNär åkes mamma 
glömde bortglömde bort
Åkes mamma har blivit en drake!
En sprudlande, dansande teater-
lek om en mycket speciell dag där 
rollerna plötsligt är ombytta. 
Älvsborgsteatern. Från 5 år.

Medborgarhuset, Alafors 
ons 14 feb, kl 10 och 12.30
Bilj: 30 kr 

En säck kommer lastad...
En säck kommer lastad 
med böcker. Det är alebib-
liotekens nya grepp för att 
nå ut till förskolebarnen i 
kommunen.

- Vi vill underlätta för 
småbarnsföräldrarna, det ska 
vara så enkelt som möjligt 
att låna böcker till sina 
barn, säger Eva Albrechsson, 
bibliotekarie på huvudbib-
lioteket i Nödinge.

Totalt femtio sagosäckar 
ska delas ut till Ales för-
skolor, med tio säckar till 
varje förskola. Efter ett drygt 
halvår kommer man sedan 
att skifta så att nya förskolor 
får ha böckerna.

I varje påse ligger sex 
nyinköpta böcker med en 

blandad mix litteratur för 
barn i olika åldrar. På så sätt 
räcker en påse både till de 
små barnen och till deras 
äldre syskon.
- Vilken jättesmart idé, 
tycker personalen på Nol-
hagens förskola, när Eva 
Albrechsson kommer 
på besök för att 
leverera sagosäck-
arna till avdelning-
arna Storken och 
Humlan.

Sagosäckarna 
ska fi nnas lätt-
tillgängliga när 
föräldrarna hämtar 
sina barn på för-
skolan. 
- Att låna är 
jätteenkelt, säger 

Eva Albrechsson. Föräld-
rarna skriver själva upp sig 
på en lånelista som fi nns 
på förskoleavdelningen och 

man beöver inget 
lånekort.

Böckerna har biblioteken 
kunnat köpa in tack vare 
bidrag från Kulturrådet. Ett 
bidrag som Ale kommun 
beviljats under fl era år och 
varje år använt på olika sätt.
- Vi söker varje år pengar 
från Kulturrådet. Bidragen 
ska syfta till lässtimulans 
för barn och unga. Vi har 
tidigare använt pengarna 
till andra åldersgrupper, 
men nu har turen kommit 
till förskolebarnen, säger 
hon.

Isabell, 2 år och mamma Veronica tycker 
att böckerna är jättefi na. Eva Albrechsson 

är bibliotekarie på huvudbiblioteket 
i Nödinge och åker just nu runt 
till förskolorna för att leverera de 
illgröna sagosäckarna.

Brodera mera!

Kom och låt dig inspireras 
av det fria broderandet! 
Vi träff as varannan tisdag, 
jämna veckor. 

START den 6 februari kl 
09.30-12.00 och till och 
med den 17 april              
                             

LOKAL: Glasbruksmuseet Surte, Lisas Kafé, första plan

KOSTNAD: Om du vill kan du ta med eget material i form 
av broderigarner, pärlor, tyg och nålar. 

Vi köper in böcker och annat som kan inspirera och 
du betalar ca 10:- per gång. 

Kaff e serveras till självkostnadspris. 

Personal från museet samt någon från samarbets-
organisationerna fi nns på plats vid broderitillfällena.

Ingen föranmälan!

ARRANGÖRER: Utbildnings- och kulturförvaltningen, 
Folkhälsorådet och Studieförbundet Vuxenskolan

Här kan du låna 
en sagosäck just nu:

Vitklövergatans förskola 
Björklövens förskola
Nolhagens förskola

Bohus förskola
Surrte förskola 

Öppet brodericafé med fritt 
skapande för alla


