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Vem har patent på sanningen om en 
person, fiktiv eller verklig? Jonas Hassen 
Khemiri, författare till ”Ett öga rött”, diskute-
rar sanning i lögn och litteratur utifrån sin se-
naste roman: ”Montecore – en unik tiger”. Tis-
dagen den 6:e november kommer han till Röda 
scenen i Ale gymnasium.

Jonas Hassen Khemiri är efter bara två böcker 
en av Sveri-
ges mest fram-
gångsrika för-
fattare. Han 
gjorde en upp-
märksammad 
debut med ro-
manen ”Ett 
öga rött” 2003. 
Boken har sålt i 
över 100 000 exemplar och belönades med Borås 
Tidnings Debutantpris. Den har också dramati-
serats på Angereds teater och har översatts till 
flera språk. Nu har den dessutom blivit film och 
visas under hösten på svenska biografer.

2006 kom Jonas Hassen Khemiris andra roman 
”Montecore – en unik tiger” som nominerades 
till Augustpriset och tilldelades Sveriges Radios 
Romanpris 2007. 

Uppror i dagboksform
Ett öga rött handlar om den 15-årige Halims 
uppror mot det svenska Integrationsplanen. 
Boken är skriven i dagboksform och på bruten 
svenska. För Hassen Khemiri var det frustreran-
de att så många läste den som om den var självbi-
ografisk och sann. Reaktionerna fick honom att 
fundera kring fiktion och verklighet och vem som 
har patent på sanningen om en människa. I upp-
följaren ”Montecore – en unik tiger” går han be-
tydligt längre i sitt utforskande uppluckrande av 
fiktionens och illusionens tunna gräns mot verk-
lighet och sanning. 

Författarkvällen arrangeras i samarbete med 
ABF Sydvästra Götaland. 
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Författarkväll med Jonas Hassen Khemiri

ÄLVÄNGEN. Fredagen 
den 19 oktober var det 
vernissage på Älväng-
ens aktivitetshus.

Ett 100-tals konst-
verk med olika tekniker 
visas nu för allmänhe-
ten till och med den 2 
november.

– Det är deltagare 
från vår måndags- tis-
dags- och fredagsgrupp 
som har bidragit med 
alster till utställningen, 
säger arbetsterapeut 
Liselott Andersson.

Olja, akvarell, ull, textil och 
broderi är bara några exem-
pel på alla de tekniker som 
aktivitetshusets deltagare 
har använt sig av när de har 
skapat alster till sin utställ-
ning. De flesta av konstnärer-
na är pensionärer med något 
typ av funktionshinder, men 

det har inte hindrat dem i sitt 
skapande.

– De är oerhört duktiga och 
ambitiösa. Deltagarna inspi-
rerar varandra, säger Liselott 
Andersson.

Jette Fri är en av utstäl-
larna, som bland annat bidrar 
med en vacker oljemålning.

– Jag har målat i 20 år, både 
i olja och akvarell. Jag har en 
förkärlek till blommor. Varför 
vet jag inte, det har bara blivit 
så, säger Jette Fri till lokaltid-
ningen.

Sin tavla kommer Jette Fri 
att lotta ut på den traditionel-
la julstugan i aktivitetshuset, 
som i år äger rum fredagen 
den 30 november.

PÅ VERNISSAGE
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Konst visas på Älvänggens 
aktivitetshus

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36
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Allahelgonhelgen
i våra kyrkor

Många besöker kyrkogården inför
Allahelgonhelgen och därför håller vi

våra kyrkor öppna följande tider:

Fredag 2 november
Skepplanda och Hålanda 11-14

S:t Peder 11-17
Ale-Skövde 12-17

Tunge 12-16

Lördag 3 november
S:t Peder och Tunge 11-14

Det finns kaffeservering, plats för bön
och stillhet samt möjligheter att 

samtala med kyrkvärd eller någon 
annan medarbetare i församlingen.

Gudstjänster
Lördag 3 november
Skepplanda10.00 Mässa, 

Reinholdsson
S:t Peder 10.00 Mässa

Kyrkokören
Flöjt - Johan Dahlbäck

Lars Ingvarsson

Söndag 4 november
Skepplanda 17.00 Minnes o 

Musikgudstjänst
Musik ur ”Visst skall våren komma”

Solister
Sofia Myrén - Andreas Wendelholt

Skepplanda Kyrkokör
Åke Reinholdsson

Hålanda 15.30 Minnesgudstjänst
Kyrkokören

Åke Reinholdsson , kyrkkaffe

Ale-Skövde 18.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören

Magnus Skredsvik, kyrkkaffe

Tunge 16.00 Minnesgudstjänst
Magnus Skredsvik

Tvärflöjt: Fiffi Tjusling

Välkomna!

Jette Fri bidrar med verk till 
den utställning som just nu 
visas på Älvängens aktivi-
tetshus.

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Predikoturer
28 okt 21 e. Tref.

kl 9.30 Gudstjänst Surte kyrka
H. Hultén

kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka
H. Hultén

kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus. H. Hultén

30 okt. Tisdag
kl 11 Gudstjänst Fridhem

V Wetterling

3 nov Alla Helgons dag
kl 11 Familjegudstjänst Nödinge 

kyrka. H. Hultén
kl 17 Minnesgudstjänst 

Surte kyrka. V. Wetterling

4 nov. Sönd. e. Alla Helgons dag
kl 11 Sammanlyst Mässa Surte 

kyrka. H. Hultén
kl 13 Finsk Gudstjänst 
Surte kyrka. T. Blåhed
kl 15 Gudstjänst Bohus 
servicehus. E. Friman

kl 17 Ekumenisk gudstjänst 
Surte Missionskyrka. 

Leif Karlsson, E Friman 

Välkomna!

Öppet på våra kyrkogårdar
den 2 november. 
Surte gravkapell och Nödinge kyrka. 
Kom in och värm er med kaffe, musik 
och gemenskap. Kl. 12 – 17.

Onsdagsträff
Onsdag 31/10 kl 13.00 i Nödinge 
Församlingshem. Birgit och Liselott Lind 
Musik o Sång o Lyrik o Kaffe

Trivselträff
PER-FILIP kommer Torsdag 8/11  
kl 14.00 i Bohus Servicehus. Kaffe,

Nödinge församling söker 
gravrättsinnehavare
På våra kyrkogårdar i Surte och Nödinge har vi satt 
ut skyltar på gravar där vi saknar gravrättsinnehavare. 
Om en grön skylt är utsatt på en gravplats som ni har 
någon anknytning till är det viktigt att ni tar kontakt 
med församlingen. De gravar som vi inte lyckas fi nna 
någon gravrättsinnehavare till kommer att återtas av 
kyrkogårdsnämnden enligt begravningslagen 7 kap.19 
§. Listor på berörda gravar kommer sitta på anslags-
tavlorna på respektive kyrkogård.Listorna kommer 
även att fi nnas på församlingens hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/nodinge/

Vid anmälan om gravrättsinnehav eller frågor i 
ärendet ring: Pastorsexpedition 031-98 00 12
Kyrkogården 070-769 00 18

Deltagare från aktivi-
tetshusets måndags- tis-
dags- och fredagsgrupp 
har gjort de alster som 
visas för allmänheten på 
Älvängens aktivitetshus 
till och med den 2 no-
vember.   

Hantverk & Presenter

Tvålar • Ljus • Doftoljor • Broderier • Quilttyger

Hantverk • Barnkläder • Hobbymaterial m.m.

Välkommen till webbutiken på:

www.rosenboden.se

RosenBoden

Jonas Hassen Khemiri, för-
fattare till ”Ett öga rött”

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling kallas till 

sammanträde
tisdag 6 november kl 19.00 

i Surte församlingshem

Surte 2007-10-18
 Uno Claesson
Ordförande

Centerpartiet i N:a Älvsborg
söker

ny ombudsman
som är positiv, utåtriktad och bilburen.

Mer info på www.centerpartiet.se/norraalvsborg


