
aktuellt från Ale kommun
Utgivning vecka 10, 2008

på gång:

Jag minns mitt 50-tal t o m 9 mars

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

       

50-talsliv t o m 9 mars Glasbruksmuseet

Ekoturism t o m 26 mars Repslagarmuseet

Ale gymnasium

Maia-ensemblen framför 
berättelser om lånta fjädrar och 
andra förklädnader, med texter 
av bl a Jolo (JanOlof Olsson)och 
Bang (Barbro Alving). 

Jolobang

Folkets Hus, 
Älvängen
Ons 12 mars, 
kl 19.00
Bilj: 80 kr, 
ungd 50 kr
(scenpass-
rabatt)

Arr : Ale Folkets-
husförening, 
Teaterföreningen 
i Ale, ABF

Glaskonst

Samarr: Ale 
Kommunala 
Konstförening

Glasbruksmuseet
15 mars – 20 april

Vernissage lör 15 mars kl 13 
Fri entré

Mia Branzell Ulla Hultberg Anne Larsson 

Samtal i utställningen
Visning av utställningen och av olika 
sätt att arbeta konstnärligt med glas.
Tor 17 april, kl 18
Ordinarie entré

Samarr: ABF

Med sina avskalade och hudnära 
arrangemang vidrör den fyr-
stämmiga vokalkvartetten 
från Umeå ett stort 
känsloregister.
Musik i Väst. 

Röda scenen 
Ale gymnasium
Ons 26 mars, kl 19.00
Bilj: 80 kr, ungd 50 kr

Kraja

Samarr: ABF

Extra studiedag
för Bohusskolan 7-9, Aroseniusskolan, 
Kyrkbyskolan och Himlaskolan 7-9.

Måndagen den 14 april kommer äldreskolorna 

i Ale att ha en extra studiedag gemensamt.

Det innebär att eleverna kommer att vara lediga från undervisning 

den dagen.

Tisdag den 15 april är det undervisning som vanligt igen.

Rektorerna på:

Bohusskolan, Kyrkbyskolan, Himlaskolan, Aroseniusskolan

Frukostcafé för män
”Hälsa på äldre dar”
Hälsopedagog Ann-Sofi e Jonsson kommer att prata om fysisk 

aktivitet och bra mat på äldre dar.

Nödinge Församlingshem 12 mars 08.00- ca 10.00

Åren efter 65 är den period i livet när vi kan påverka vår hälsa 

och livskvalitet som mest, säger forskningen. Detta är väl en 

utmaning. Det fi nns hopp och det är aldrig för sent att starta!

Ett samarrangemang av SPF, PRO, Röda Korset, Ale kontakt- 

och stödverksamhet och RR, Rådet för Hälsa och Trygghet

Anmälan till 0303-33 83 17 eller 0303-74 12 27

Fullt i bokhyllan eller står dina 
pocketböcker och samlar damm?
Då kan du komma till Älvängens bibliotek och byta din bok. Vi 

har en full boksnurra med böcker som  bara väntar på att bytas ut.

Vad är då fördelarna med denna verksamhet? 

• Du behöver inte hålla reda på några lånetider. 

• Återanvändning. Istället för att boken ska stå samla damm 

 eller i värsta fall kastas så kan den komma andra till nytta.

Öppettider:

Måndag 9-15

Tisdag 13-20

Torsdag 13-16

Surfa trådlöst på biblioteket
Nu är våra trådlösa nätverk klara och inkopplade. Ta med din 

laptop till Ale bibliotek i Nödinge och till Älvängens bibliotek 

och koppla upp dig på internet.

Barns lek och utveckling
Anette Hansson, specialpedagog föreläser på ett inspirerande 

och tankeväckande sätt om den fantastiska utvecklingsresa som 

barnet gör, en resa där leken är oerhört viktig.

12 mars kl 18.30-21.oo

Medborgarhuset Alafors

Pris 50:-

Gratis för blivande föräldrar och 

föräldrar med barn i förskoleåldern

På gång på Skepplanda bibliotek
Slöjd på biblioteket. 
Vill du prova själv?

Välkommen tisdagen 11 mars kl 15 - 17 

Materialkostnad ca 30 kronor

När orden dansar och sjunger lär 
sig barnen läsa och skriva

Onsdag den 12 mars kl. 19.00

Katharina Dahlbäck, lärare i svenska och musik, berättar tillsammans 

med elever från Garnvindeskolan i ord och ton om hur hon lär barn 

språkglädje med musikens hjälp. Fika / Inträde 40 kr. Välkommen

Arr: Skepplanda bibliotek Bibliotekets vänner i norra Ale Studieförbundet Vuxenskolan


