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

pågående utställningar:
Konst och Smide t o m  10 juni

Glasbruksmuseet

Nu nalkas ljuva sommar t o m 12 juni
Repslagarmuseet

Kultur i Ale   sommaren 2007
Folder fi nns att hämta på biblioteken

Skolan tar snart slut, och sommaren börjar med härliga dagar i hängmattan och spännande böcker. 
Här kommer några lästips från biblioteket i Ale. 

Böcker som rockar fett - lästips för ungaBöcker som rockar fett - lästips för unga 

Artemis Fowl 
av Eoin Colfer 

Hjärnsläpp
av Håkan Jaensson 

Mysterium för utomjordingar av 
Rose Lagercrantz

En bok om solen 
av Pernilla Stalfelt

Bibliotekets öppettider 
tisdag 5/6 
Dagen innan nationaldagen har 
biblioteken i Ale följande öppettider:

Huvudbiblioteket i Nödinge 
08.30-15.00

Biblioteket i Skepplanda 10.00 - 13.00

Biblioteken i Surte och Älvängen är 
stängda

Alla välkomna att fi ra

6 Juni
Sveriges Nationaldag 2007 
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka

13.20 Avmarsch mot Prästalunds  
 hembygdsgård

13.30 Fanborgen formeras, fl aggan  
 hissas

13.35 Tal av Johan Dahlbäck

13.55 Utdelning av fanor

14.00  Fanborgen upplöses

14.05 Ale Aliansorkester

14.15 Underhållning av Ensemble  
 från Mauritzberg

14.30 Underhållning av Kafferast  
 samt Starrkärrs folkdanslag

15.00 Underhållning av ”Fyrklövern”

Fri entré
Servering - lotterier

Program

Föreningen för Nationaldagens fi rande i Ale
Välkomna!

Föreningen Nationaldagens fi rande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som som önskar stödja fi randet av Nationaldagen vid 
Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Välkomna nya svenskar
Välkomstceremonier för nya medborgare är ett sätt för kommunen att visa att medborgarskapet är något värdefullt 
som stärker samhörigheten och är värt att uppmärksammas. Sedvänjan är relativt ny men har förekommit i en del 
kommuner sedan 1990-talet. Kommunstyrelsen har beslutat att välkomstceremoni ska hållas även i Ale kommun. 
Ungefär 60 personer i Ale väljer varje år att bli svenska medborgare och dessa tillsammans med sina familjer kommer 
att bli inbjudna till ceremonin. Tanken är att ceremonin ska ske i samband med Nationaldagsfi randet men på grund 
av den korta planeringstiden kommer årets arrangemang att förläggas till hösten. 


