
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 42, 2007

Tfn: 0303-33 00 00. E-post: frida.rydeling@ale.se

Info: Biblioteken 0303-33 02 16. 
Arrangör: Utb- och kulturnämnden.

Höstlovsaktiviteter

Glasbruksmuseet
30 - 31 okt,  kl 12-15

Repslagarmuseet
1 - 2 nov, kl 11-14

Materialkostnad 10 kr.

Måla på glas

Slå rep med Bernt

Slöjdlek
Aktiviteter i utställningen
Skepplanda bibliotek, 30 okt & 1 nov, kl 10-12 o. 13-15

En verkstad/utställning som blåser liv i vår kultur-
historia. På varje ort den gästar får den en lokal 
prägel både när det gäller material och föremål från 
hembygden som inspirerar och berättar en historia.
Skepplanda bibliotek, 22 okt – 16 nov

Slöjdlek

Program

Fredag 26 okt, 2 nov, 9 nov, kl 9 –11

Höstlovsaktiviteter i utställningen 
Se Höstlov nedan

Di som hade kônsta i händera
Hör berättelser om Alrik i Granvattnet, 
spegelmakarn på Dammen och 
korgmakarn på Heaberget. 
Fika/inträde 40 kr, ons 24 okt, kl 19

Livstycke, klut och planslipad hatt
Inga-Britt Karlbom m fl  berättar 
om Starrkärrs sockendräkt och våra 
bygdekläders historia. Har du en 
bygdedräkt – kom gärna i den.
Fika/inträde 40 kr, ons 7 nov, kl 19

Öppet Hus för förskolor

Samarr: Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland,SV, 
Hembygdsföreningarna i Ale, Västgötalin, Aleslöjdarna

Måla kinesiska tecken eller välj ett eget 
motiv. Ta med eget glas eller köp för 
10 - 15 kr. Färg 10 kr.

Kom och rita och gå tipspromenad!

Sagostund från 5 år  

Huvudbiblioteket i Nödinge, ons 31 okt, kl 11
Anmäl er om ni kommer med många barn. Tel:330216

Förortsungar 
Familjefi lm från 7 år. 
Guldbaggebelönad. Amina har 
inte uppehållstillstånd och göm-
mer sig hos hårdrockaren Johan. 
Något måste göras för att Amina 
ska få stanna i Sverige.

Huvudbiblioteket, Nödinge 
tor 1 nov, kl 11

Hela veckan på Surte bibliotek

pågående utställningar:
Skolan i Surte förr t o m 4 novGlasbruksmuseet

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

In natura 2007 t o m 6 nov Repslagarmuseet

Min inre skärgård 20 okt - 25 nov Glasbruksmuseet

Barn sjunger och spelar från 
Astrid Lindgrens visskatt. 
Familje föreställning i samband 
med Barnbokens dag.
Teatern, Ale gymnasium 
lör 10 nov, kl 14
Bilj: 20 kr (fr o m 22 okt)  

Pilutta dej!

Vem har patent på sanningen om 
en person, fi ktiv eller verklig? 
Jonas Hassen Khemiri, författa-
re till Ett öga rött, diskuterar sanning 
och lögn i liv och litteratur utifrån sin 
senaste roman: 
Montecore - en unik tiger. 
Röda scenen, Ale gymnasium
tis 6 nov, kl 19
Bilj: 80 kr, ungd 50 kr  

Liv = litteratur?

Glasbruksmuseet
mån 29 okt, kl 19
Entré: 60 kr

Anita Steiner berättar om sitt liv 
som konstnär, illustratör och för-
fattare med exempel från sin bok 
Jacob seglar till Kina.

Bilder och böcker och 
bilderböcker

Rich Man Poor Man
Clownerna från teatergruppen 
123 Schtunk utmanar de styrande 
om ett av världens största problem: 
fattigdom. 

Teatern, Ale gymnasium
ons 24 okt, kl 19 
Bilj: 150 kr, ungdom 120 kr 
(scenpassrabatt)  

Arr: Teater-
föreningen i Ale

Stickcafé
Glasbruksmuseet 
tis 23 okt, kl 9.30 – 12  

Samarr: Rådet 
för trygghet 
och hälsa, SV

Samarr: ABF

Samarr: ABF

Nu drar hälsoskolan igång. En 
gång varje månad publiceras en 
hälsolektion i Alekuriren och på 
Ale kommuns hemsida. Bakom 
lektionerna står Ann-Sofi e Jonsson, 
hälsopedagog i Ale kommun.

- Mitt arbete som hälsopedagog 
handlar om att påverka och inspirera 
människor till att röra mer på sig och 
äta nyttigare. Genom att informera i 
tidningen och på webben hoppas jag 
på att hitta fl er kanaler till människor.

Vill du veta mer? Ring Ann-Sofi e 
Jonsson på tfn 0704-32 07 05.

Hälsoskolan drar igång

Allsångsträff
Sjung med Daniel den 23 oktober kl 14-15.30 i Nödinge 
församlingshem. Fika och frukt 20:-

I samarbete med SPF, PRO, Ale kontakt- och stödverksamhet och Röda korset

Sommaren och semester är sedan 
länge passé och vi har landat mitt i 
hösten. Vardagen har krupit inpå oss. 
Mörkret kommer och med det en viss 
påverkan av vår sinnestämning. Men 
det fi nns sätt att öka energin och mins-
ka stressen – genom fysisk aktivitet. 

Men det behövs en strategi för att 
komma igång igen. Det innebär avsätt-
ning av tid i almanackan. Ett tips är att 
göra något som just du tycker är kul och 

påminna dig om de positiva eff ekterna. 
Kanske kan du ta en promenad under 
tiden som barnen har en aktivitet eller 
varför inte vara fysiskt aktiv tillsammans 
med barn eller barnbarn? Den mänskliga 
kroppen behöver aktivitet för att må bra, 
lika mycket som den behöver luft, vatten 
och mat. Fysisk aktivitet är en friskfaktor 
– något vi mår bra av!

Lycka till!  /Ann-Sofi e Jonsson, 
hälsopedagog i Friska Tag

Hitta kraften och bli piggare i höst!
Hälskoskolan del 1: Friska Tag i höst

Kommunfullmäktige sammanträder

måndagen den 29 oktober kl 18.30

Vid sammanträdet kommer bland annat följande 
ärenden att tas upp: 
• Information om internationella projekt
• Förvärv av fastigheten Osbacken
• Förslag till avgift för förlorat skolkort för Ales 

gymnasieelever
• Uppföljningsrapport 4

Komplett föredragningslista finns på Kommun-
styrelsens förvaltning, tfn 0303-33 03 60 och på 
www.ale.se. Kommunfullmäktiges sammanträden 
är öppna för allmänheten och du är välkommen att 
närvara.

Du kan även lyssna på närradion. Ale-Kungälvs 
Närradioförening direktsänder alla kommunfull-
mäktiges sammanträden. 

Välkommen!
Inga-Lill Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

LEADER+
Tid: Torsdagen den 25 oktober 
kl 18.30 - 21
Plats: Ale Gymnasium

Läs mer på www.ale.se


