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Du som behöver läsa in grundskolekompetens eller 
gymnasiekompetens, vill ha behörighet till studier 
på högskolenivå eller vill gå en av våra yrkesutbild-
ningar – till exempel förare entreprenadmaskiner 
– är välkommen till oss.

• Astronomi
• SFI – svenska för invandrare
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Samhällskunskap
• Engelska 
• Spanska steg 1
• Religion A
• Historia A
• Matematik
• Naturvetenskaplig oriente-

ringskurs
• Naturkunskap

• Biologi
• Kemi
• Kemi i maten
• Fysik
• Datorkunskap
• Data för nybörjare
• Programhantering
• Högskoleprovet
• Särvux

Kurspaket:
• Friskvårdsterapeut
• Förare entreprenadmaskiner

Sista ansökningsdag: Den 30 november 2008
Kontakta oss: Ring vår expedition på tfn 0303 33 03 58 
eller kontakta vår studievägledare på tfn 0303 33 01 39. An-
sökningsblankett hittar du på vår webbsida: ale.se/komvux. 

Vad händer på Ale bibliotek i höst?
– Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter och arrangemang för alla 
åldrar. Du som gillar att läsa böcker – testa våra bokcirkelpåsar. 
Perfekt för gänget på arbetsplatsen, kompisarna eller familjen. Vi 
har 10 bokcirkelpåsar som innehåller tio olika boktitlar. Bokcirk-
lar är ett trevligt sätt att diskutera läsupplevelsen på. 

Ungdomar tycker om verklighetsbaserade böcker
– För ungdomar planerar vi en specialhylla med böcker som 
bygger på sanna berättelser. Vi har märkt en stor efterfrågan från 
ungdomar på just litteratur av detta slag. 
– Du som är intresserad av nordisk litteratur – kom till Kura 
skymning, måndagen den 10 november kl 19.00. I år är temat 
”Kärlek till Norden”. Årets text är från Eeva Kilpi. Vi tänder ljus, 
fikar och har högläsning. Dessutom tipsar vi om olika böcker av 
nordiska författare.
– Alla barn är välkomna till barnbokens dag lördagen den 8 no-
vember. (Läs mer i ”Evenemang i Ale” till höger, reds. anm) 

Evenemang i Ale
Sêcka Stjärnor
Vad: Ett musikalist äventyr med 
bland andra Ulf  Dohlsten.
Plats: Ale gymnasium
Tid: Torsdagen den 6 nov kl 19.00
Biljetter säljs på huvudbiblioteket,  
tfn 0303 33 02 16. Arrangörer är 
teaterföreningen i Ale, ABF

Ung musik på museet
Vad: Musikskolan bjuder på en 
musikalisk halvtimma
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Torsdagen den 6 nov kl 17.00

Masterpices
Vad: Masterelever från HDK, 
högskolan för design och konsthantverk, i Göteborg visar textil, 
smycke och keramik
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Den 6–30 nov, vernissage 
torsdagen den 6 nov kl 18.00. 
Samarrangör HDK

Barnbokens dag
Vad: 
• Sagostunder kl 12.00 och kl 

13.00. Från tre år.
• Bokfiskedamm
• Musikskolan spelar kl 11.30 och 

kl 12.30
• Gör din egen duk med potatis-

tryck
• Utställning av förskolor i Ale
• Poängpromenad
• Fikaservering
• Försäljning av dockor och pussel med mera.
• ”Mira och farfar Åke”, teater kl 14.00
Ta med din favoritbok så kan du 
bli fotograferad och komma med 
på utställningen ”Min bästa bok” 
som visas på biblioteket senare i 
år. Barnen fotograferas endast i 
närvaro av förälder.
Plats: Biblioteket i Nödinge
Tid: Lördag 8 nov kl 11.00–14.00

Mira och farfar Åke
Vad: Familjeföreställning för barn 
2-5 år med Dockteater Sesam.
Plats: Ale gymnasium, TV-stu-
dion
Tid: Lördagen den 8 nov kl 14
Biljetter, 40 kr, säljs på huvudbiblioteket, tfn 0303 33 02 16. Sam-
arrangör: Teaterföreningen i Ale

Kura skymning
Vad: Samnordisk bokfest där 
årets tema är Kärlek till Norden.
Årets text av Eeva Kilpi.
Plats: Biblioteken i Skepplanda, 
Älvängen och Nödinge
Tid: Måndagen den 10 nov kl 
19.00. Arrangörer: Biblioteken i 
Ale, Föreningen Norden, Bibliote-
kets vänner i norra Ale

Världen under havsytan
Vad: Bildvisning med Martin 
Almqvist, fotograf  och författare 
specialiserad på marina områden 
och undervattensfotografering. 
Har gett ut böckerna ”Havets 
sång” och ”Valarnas Värld”
Plats: Glasbruksmuseet
Tid: Torsdagen den 13 nov kl 19.00
Entre 60 kr köps i dörren. Samarrangör: Surte Fotoklubb, ABF

Pågående utställning
Vad: Green woodworking. 
Plats: Repslagarmuseet till och med 14 december

Julklappstips
– Du som behöver julklappstips får inte missa vår glögg- och 
julklappskväll onsdagen den 3 december kl 19.00. Vi ger dig de 
bästa tipsen på böcker till hela familjen och så bjuder vi på glögg 
och pepparkakor. 
– Föreningen Ale släktforskare har öppet hus en gång i månaden 
på Ale bibliotek. Då hjälper de äldre släktforskarna de yngre 
att komma igång med sin forskning. Välkommen till öppet hus, 
första lördagen varje månad kl 11.00–14.00

Vilka är dina bästa boktips hösten 2008?
– ”Innan jag dör” av Jenny Downham var en väldigt bra bok. Det 
är en stark och osentimental berättelse om en 16-årig tjej som har 
leukemi och som handlar om hur hon försöker leva ut den sista 
tiden i sitt liv.
– ”Spyflugan Astrid” är en blädderbok för barn från två år. Den 
är väldigt rolig, charmig och innehåller fina bilder. 

Kom till Ale bibliotek i Nödinge 
och läs tidningar, låna filmer och böcker och få julklappstips
PÅ ALE BIBLIOTEK I NÖDINGE kan du göra mycket 
mer än att bara låna böcker. Här kan du läsa tid-
skrifter och dagstidningar, spela schack och fia med 
knuff. Du kan låna filmer, talböcker och ljudböcker. 

Och du kan gå på olika arrangemang såsom barn-
bokens dag och kura skymning. Eva Albrechtsson, 
bibliotekarie, berättar om höstens händelser på Ale 
bibliotek och delar med sig av boktips.

Sök till Komvux våren 2009 

Eva Albrechtsson, bibliotekarie, tipsar om olika arrangemang på Ale biblioteket i höst

Barnbokens dag på Ale 
bibliotek den 8 november

Lyssna på Martin Almqvist, 
fotograf, den 13 nov

Masterpieces på glasbruks-
museet den 6–30 nov

Se Sêcka Stjärnor på Ale 
gymnasium den 6 novNamn: Eva Albrechtsson

År: 44
Bor: Alafors
Familj: Dotter, katt och särbo
Intressen: Shoppa på second 
hand och matlagning
Läser just nu: ”Kortfattade 
engelsk-kinesisk ordbok för 
älskande”

De fem mest utlånade barnböckerna 2008
1. ”En dag med mössens brandkår” av Ulf  Nilsson                         
2. ”Kommer snart”, sa Laban och Labolina av Inger Sandberg                       
3. ”Mamma Mu städar” av Jujja Wieslander                 
4. ”Känner du Pippi Långstrump?” av Astrid Lindgren                       
5. ”Pippi Långstrump i Humlegården” av Astrid Lindgren 

De fem mest utlånade vuxenböckerna 2008
1. ”Luftslottet som sprängdes” av Stieg Larsson
2. ”Tyskungen” av Camilla Läckberg          
3. ”Flickan som lekte med elden” av Stieg Larsson 
4. ”Män som hatar kvinnor” av Stieg Larsson   
5. ”Tusen strålande solar” av Khaled Hosseini

Källa: Ale bibliotek 


