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Andra Generationen – konsert i juletid
Plats: Ale gymnasium, teatern
Tid: Söndagen den 7 december kl 18.00
Biljetterna säljs på Ale bibliotek i Nödinge. 
Pris 120 kr, ungdomar 80 kr.
Arrangörer: ABF, Den mångkulturella föreningen i 
Ale, Hyresgästföreningen – Södra Klöverstigen

Glögg och jul-
klappstips på Ale
bibliotek
Hårda klappar till jul? 
Biblioteket bjuder på 
glögg, pepparkakor och 
massor av tips på böcker 
till hela familjen.
Plats: Ale bibliotek, 
Nödinge 
Tid: Onsdagen den 3 
december kl 19.00

Julkonsert med 
musikskolan
Kom på julkonsert 
tillsammans med många 
av musikskolans elever i 
Smyrnakyrkan, Älv-
ängen. Insamling till 
Världens barn. 
Plats: Smyrnakyrkan i 
Älvängen
Tid: Torsdagen den 4 
december kl 19.00. 

Bokbussens upphör i december 2008
Sista lånetillfälle jämn vecka är den 12 nov och åter-
lämning 10 dec. Sista lånetillfälle ojämn vecka är den 
19 nov och återlämning 17 dec. Var vänliga lämna 
tillbaka alla böcker i god tid på bokbussen. Vid frågor 
kontakta Ann Franzén, Ale bibliotek, 0303 33 02 16.
Vi på bokbussen tackar våra trevliga låntagare för sex 
stimulerande år i Ale!

• Astronomi
• SFI – svenska för invandrare
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Samhällskunskap
• Engelska 
• Spanska steg 1

• Religion A
• Historia A
• Matematik
• Naturvetenskaplig 

orienteringskurs
• Naturkunskap
• Biologi

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

– SKEPPLANDA BIBLIOTEK ÄR EN levande mö-
tesplats med stor lokal anknytning, säger Elinor 
Johanson. Vi har bland annat olika föreläsningar. 
”Träffpunkt Skepplanda bibliotek”, som arrangeras 
av Bibliotekets vänner i norra Ale, brukar bjuda in till 
tre evenemang varje termin. 
Välbesökta bebissagostunder

För barn mellan 4–8 månader har Skepplanda star-
tat bebissagostunder, där man läser rim och ramsor. 
Bebissagostunderna är mycket välbesökta. 

Elinor vill att besökarna ska finna något nytt att 
upptäcka när de besöker biblioteket. Därför har de 
ofta olika slags utställningar. 

– Under december kommer föreningen Sticknätet 
hit och ställer ut stickade väskor, berättar Elinor.
Har du några bra boktips?
– ”En karta över omöjlig längtan” av Anuradha Roy 
är en fascinerande bok. Den utspelar sig i Indien. 
Miljöerna är levande beskrivna och man får följa flera 
generationer.

– ”Drottningen vänder blad” av Alan Bennett. 
Den handlar om hur den brittiska drottningen av en 
händelse råkar komma i kontakt med bokbussen och 
hur hennes passion för läsning väcks.

På Skepplanda bibliotek ses en bokcirkelgrupp var 
tredje vecka. De träffas, fikar och pratar om böcker. 
Vad är det som är kul med att delta i en bokcirkel?
– Förutom att diskutera böcker så är den sociala de-
len trevlig. Det är roligt att träffas, fika och prata om 
litteratur, säger Inga-Maj Kjellin. 

– Våra möten är en inspirationskälla. Jag får inspi-
ration till att läsa nya böcker om nya människor och 
miljöer.
Vilka är era bästa boktips?
– Läs ”Bibliotekskatten” av Vicki Myron. Det är en 
underbar bok som baserar sig på en sann berättelse 
om en katt som kommer in på ett bibliotek i USA 
och sedan stannar där. Katten älskas av både perso-
nal och besökare. När den dör står det över 300 st 
dödsrunor i olika tidningar i USA, säger Eva-Britt 
Gustafsson.

– ”Tusen strålande solar” av Khaled Hosseini är en 
intressant och skakande berättelse om hur kvinnor 
lever i Afghanistan, säger Inga-Maj Kellin.

Skepplanda bibliotek – 
en levande mötesplats
På Skepplanda bibliotek kan du göra mer än att låna 
böcker. Du kan gå på olika föreläsningar, se utställ-
ningar och delta i en bokcirkel. Här berättar filialchef 
Elinor Johanson om vilka aktiviteter de erbjuder och 
bokcirklen tipsar om böcker.

Du som behöver läsa in grundskole- eller 
gymnasiekompetens eller vill ha behörighet till 
studier på högskolenivå är välkommen till oss. 
Sista ansökningsdatum är den 30 november.

Vårt kursutbud: 

Du hittar mer information och ansökan på www.ale.se/komvux

Elinor Johanson, filialchef på Skepplanda bibliotek Eva Falk och Inga-Maj Kjellin diskuterar böcker. De 
är två av deltagarna Skepplanda biblioteks bokcirkel

Kom till bokcirkeln på Skepplanda bibliotek. 
Nästa gång är måndagen den 8 dec kl 10.00. 
Boka dig genom att ringa tfn 0303 33 05 15.

Sök till Komvux Ale
Dags att planera vårens studier 

Ale kommun 
Medborgarkontoret, Ale Torg 7, Nödinge. 
Tfn 0303 33 00 00, e-post: kommun@ale.se. 
Besök vår webbsida: www.ale.se

Besök ett evenemang i Ale


