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

Ale kommun hälsade svenskar som fått 
svenskt medborgarskap välkomna till 
Ale kommun med en medborgarcere-
moni. Nio nya alebor kom, den yngsta 
var bara fem månader. Dagen började 
på Ale gymnasium med smörgås och 
kaff e. Sedan följde en guidad busstur 

genom Ale kommun med stopp på 
Vikingagården. Tillbaka på Ale gym-
nasium väntade en god middag, un-
derhållning, samt tal och utdelning av 
diplom.
- Vi tycker att det var väldigt lyckat. Vi 
kommer att ha det här som tradition, 

att hälsa nya svenska medborgare väl-
komna med en medborgarceremoni, 
säger Inga-Lill Andersson, Kommun-
fullmäktiges ordförande.
Nästa medborgarceremoni blir freda-
gen den 6 juni 2008, Sveriges natio-
naldag.

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 t o m 25 nov Glasbruksmuseet

Brodericafe
Skepplandas församlingshem
mån 5 nov, kl 9.30 – 12  

Samarr: Rådet 
för trygghet och 
hälsa, SV

med Skepplanda Blåsorkester 
Larmet och sångsolist Cissi. 
Konferencier: Kent Carlsson 

Älvängens Folkets Hus 
lör 10 nov kl 19.00 
Entre: vuxna 40 kr,  
barn under 15 år gratis

Konsert

Slöjdlek 
Skepplanda bibliotek t o m 16 nov

Teatern, Ale gymnasium
tor 15 nov, kl 19
Bilj: 40 kr  

Äntligen...
            Magnus Rosén

I ormgropen

Stickcafe

Livstycke, klut och planslipad hatt
Inga-Britt Karlbom m fl  berättar om 
sockendräkter. 
ons 7 nov, kl 19,  fi ka/inträde 40 kr 
Öppet Hus för förskolor
fre 2 nov, 9 nov, kl 9 –11

Samarr: Hem-
slöjdskons. i 
V. Götaland,
SV, Hembygds-
för. i Ale, Väst-
götalin, Aleslöj-
darna

Glasbruksmuseet 
tis 6 nov, kl 9.30 – 12  

Jonas Hassen Khemiri, författare
till Ett öga rött, diskuterar sanning 
och lögn i liv och litteratur.

Röda scenen, Ale gymnasium
tis 6 nov, kl 19
Bilj: 80 kr, ungd 50 kr  

Liv = litteratur?

Ale gymnasium
tor 22 nov, kl 19
Bilj: 60 kr, ungd 40 kr

Arr:
Surte-Bohus 
biblioteks- och 
kulturför o bibl.
031-98 31 76 

Samarr: ABF
Röda rummet
En liten presentation ur årets 
bokskörd. Kaffe

Surte bibliotek, tis 6 nov kl 19
Fri entré

F.d. Hammerfallbasisten kommer 
till Ale! Öppet café. 

Samarr: Vakna! 

Ale  musikskolas 

intresseförening

Om slemmiga varelsers kärleksliv. 
En föreläsning av ormexperten 
professor Göran Nilson. 
En berättelse om kärlek,
feromoner, doftsignaler,
äggproduktion och 
kamp om vackra damer
i ormarnas värld.

Betong 11 nov - 15 dec Repslagarmuseet

Snickerboa

Huvudbiblioteket, Nödinge
Lördag 10 nov kl 11 - 14

Bokfi skedamm

Poängpromenad

Utställningar
Världens bästa Astrid

Astrid brydde sig.... 
Opinionsbildaren Astrid i citat och bilder
10 -  25 nov

Barnboksförsäljning

Elever från Ale musik         skola sjunger 
och spelar från Astrid Lindgrens visskatt 
Teatern, Ale gymnasium, kl 14
Bilj - 20 kr - på biblioteken i Ale

Sagostund 
kl 12 & 13.  Från 4 år

Fikaförsäljning

Pilutta dej!

Barnbokens dag

Familjeföreställning

Tema: Astrid Lindgren

Förskolor/skolor har byggt och ritat med 
inspiration från Astrids berätt elser
10 - 25 novKom gärna utklädd till 

en Astridfi gur!

LE KOMMUNA

”Äldst, yngst 
eller endabarn”

- hur påverkas vi av vår 
placering i syskonskaran 

- som barn och förälder?

Lennart Björklund, Leg. psykoterapeut

Studera vid  Lärcentrum Komvux www.ale.se/kovux

Pris: 50:- för en person och 80:- för två 
Förköp på Ale Bibliotek, Nödinge

13 november 19.00- 21.30 
Ale Gymnasiums teaterlokal

Medborgarceremonin firadesMedborgarceremonin fi rades


