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Lär dig babymassage
Babymassage fördjupar och stärker kontakten mellan dig 
och ditt barn och tränar er i lyhördhet för varandra samt
medverkar till att ge ditt barn en bra start i livet.
Under hösten erbjuder vi tre kurser med två tillfällen/vecka i 
tre veckor (totalt sex ggr).

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska mo-
ment och leds av legitimerad sjuksköterska och certifierad 
instruktör för babymassage, Birgitta Liljeqvist. Lämplig ålder 
är cirka 1–6 månader. Anmälan är senast en vecka före varje 
kurs startdatum. Alla kurser går på tisdagar och torsdagar i 
sex veckor och håller på mellan 12.00–13.30. Kursavgiften är 
350 kr.

Kurs ett: Start 16 oktober
Plats: Älvängens Missionskyrka

Kurs två: Start 14 oktober
Plats: Bohus servicehus

Kurs tre: Start 11 november
Plats: Älvängens Missionskyrka

Så anmäler du dig
Ring Birgitta Liljeqvist på tfn 0704 61 08 41 eller maila till 
vast@bilda.nu Babymassagen är ett samarbete med studie-
förbundet Bilda, rådet för hälsa och trygghet och Älvängens 
missionskyrka.

Föreläsningar för föräldrar 
och andra viktiga vuxna

Barns lek och utveckling
Anette Hansson, specialpedagog föreläser på ett inspireran-
de och tankeväckande sätt om den fantastiska utvecklings-
resa som barnet gör, en resa där leken är oerhört viktig.
Tid: Måndag 22 september kl 18.30–21.00
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Föreläsningen är gratis för blivande/nyblivna föräldrar och 
föräldrar med barn i förskoleklass

Autism ur ett föräldraperspektiv 
- från förtvivlan till hopp. Föreläsare: Jan Israelsson
Tid: Tisdag 7 oktober 18.30–21.30
Plats: Ale Gymnasium, teaterlokalen. Pris 50. Förköp på Ale 
Bibliotek, Nödinge

Pigga barn
Låt dig inspireras och lära mer om bra mat och fysisk akti-
vitet som passar barnen. Eleonor Schütt, matkonsult och 
Ann-Sofie Jonsson, hälsopedagog berättar.
Tid: Onsdag 5 november kl 18.30–21.30
Plats: Ale Gymnasium, teaterlokalen. Pris 50kr. Förköp på Ale 
Bibliotek, Nödinge

Håll kärleken levande - eller när två blir tre eller flera
C-O Evers, författare, föreläser på ett underhållande sätt om 
kärleksrelationens utvecklingsresa.
Tid: Onsdag 19 november 18. 30–21.30
Plats: Medborgarhuset i Alafors
Föreläsningen är gratis för blivande/nyblivna föräldrar och 
föräldrar med barn i förskoleklass.

Föreläsningarna är ett samarbete mellan Västra götalandsregionen, Svenska 
kyrkan, Studieförbundet vuxenskolan och Ale kommun. 

Fler nyheter från Ale kommun 
hittar du på www.ale.se

Det här kan du vinna
• Första pris: Fotoskrivare (värde ca 1 000 kr)
• Andra pris: Presentkort på Älvfoto (värde 500 kr)
• Tredje till tolftepris: T-shirtar från Ale kommun med 
trycket ”Nära, Nytänkande, Naturligt”

Så här gör du
• Vi tar endast emot bilder i digital form – maila dina bilder 

till fototavlingen@ale.se. 
• Bilderna ska vara högupplösta, 300 dpi. Kontaktuppgifter 

ska lämnas med varje foto. 
• Till varje foto ska en berättelse om fototillfället framgå och 

en motivering till hur fotot beskriver något av nyckelorden, 
nära, nytänkande och naturligt.

Senast den 5 september vill vi ha dina bilder
Tävlingsperioden pågår till och med fredagen den 5 septem-
ber. Allt eftersom bilderna kommer in publiceras de på ale.se 
och på medborgarkontoret. 

Den 18 september presenteras vinnarbilderna. 

Jury
Juryn består av kommunstyrelsens ordförande Jarl Karlsson, 
näringslivschef Jerry Brattåsen, turism- och informations-
sekreterare Claes Jenninger, informationschef Karin Dickens 
och informatör Frida Rydeling.

Fota ditt Ale

Välkommen med dina bilder!

Skicka in dina bilder av Ale på temat, nära, nytänkande och naturligt – Ale kommuns nyckelord – och var med i vår fototäv-
ling och tävla om fina priser. Hittills är 13 fotografer med och deltar. Du kan se alla tävlingsbidrag på ale.se och på medborgar-
kontoret i Nödinge - välkommen!

Tack till dig... 
som arbetat som semestervika-
rie hos oss i funktionshinderen-
heten samt äldreomsorgen i Ale 
kommun. Vi hoppas att du har 
trivts med oss och arbetsupp-
gifterna du har haft och att du 
vill komma tillbaka till oss även 
nästa sommar.  

/Personalen inom funktionshinder 
och äldreomsorg i Ale kommun

Yrkesutbildningar för dig 
som är flykting/invandrare
Lärcentrum Komvux i Ale kommer inom kort att starta ned-
anstående yrkesutbildningar för dig som är flykting/invand-
rare i Ale kommun.

• Bageri
• Lokalvård
• Restaurang/storhushåll
• Handel (affär, försäljning)
• Personlig assistent

Studiemedel kan sökas via CSN. Ansökningsblankett och yt-
terligare information får du av projektledare Tage Lindström 
på tfn 0704 32 06 70. Utbildningarna ges i samarbete med 
kommuner i regionen och är ett ESF-projekt.

Kom med på promenad/stavgång
• Alafors, Furulundsparken
måndagar kl 09.00, onsdagar 
kl 09.00, 11 aug–17 dec

• Nödinge, Apoteket Alen
tisdagar kl 10.00, 12 aug–16 dec

• Älvängen, Apoteket Skeppet
torsdagar kl 10.00, 
14 aug–18 dec

Vi går i alla väder och vi fikar tillsammans efter aktiviteten. 
Det behövs ingen föranmälan, aktiviteten är kostnadsfri. Alla 
är välkomna!

För information kontakta: Monica Stiller på tfn 0704 32 07 
10, monica.stiller@ale.se.

Guldet och sagornas tid... 
...och Göta älvdalens första invånare. Välkommen till Arkeolo-
gidagen i Ale. Bengt Nordqvist, arkeolog från Riksantikvarie-
ämbetet, berättar om de aktuella utgrävningarna längs E45 
mellanÄlvängen och Alvhem. 

Tid: söndagen den 31 augusti, kl 1300
Plats: Ale Vikingagård

Det finns möjlighet att fika före och efter.  Kaféet och buti-
ken öppnar kl 12.00.  

Ale Vikingagård i samarbete med Riksantikvarieämbetet.


