
Kultur i arv
Kulturarvsplanen är en rapport som 
beskriver viktiga kulturvärden
i vår egen bygd Ale Kommun. I denna 
skrift beskrivs mycket av det som under 
åren format Ale och här presenteras 
många av de värdefulla miljöer som kan 
berätta kommunens historia. 
Materialet lämpar sig väl för en 
kamratcirkel.

Lär mer om din mobiltelefon
Ons kl.19.00 3ggr
Pris:370:-
Lokal: Göteborgsvägen 94, Älvängen
Ledare: Per Lagerqvist 

Grunderna i digital fotografering
Ons  kl 19.00 3ggr
Pris: 370:-
Lokal: Göteborgsvägen 94, Älvängen
Ledare: Per Lagerqvist

Ukelele
Lär dig spela världens enklaste 
instrument
Forts.höst-09 Nyb.vår-10
Ons kl.19.00 7 ggr
Pris.450:- Studiematerial tillkommer 
samt
kostnad för ev. inköp av Ukulele
Lokal: Göteborgsvägen 94 Älvängen

Biodling

Mindfulness
-förmågan att vara närvarande i nuet.
Ett sätt att förhålla sig till livet som 
motverkar oro och stress
samt lär oss hantera svårigheter och 
den otillfredsställelse vi ibland möter. 
Mindfulness eller medveten närvaro är 
österländsk kunskap
kombinerad med ett västerländskt 
synsätt. Genom träning kan vi inta 
en accepterade och icke dömande 
hållning till oss själva och livet. Vi blir 
stegvis mer lyhörda för andra och mer 
närvarande i relationer.
Måndagar varannan vecka, 
start 21 september.
Pris: 360:- 
Lokal: Göteborgsvägen 94 Älvängen

Ivar Arosenius
Skepplanda Bibliotek 
Älvängens Bibliotek
3 gånger
Pris:100:-

Mat för god hälsa
Vad har maten vi stoppar i oss för 
betydelse
för vår hälsa?
Hur kan jag ändra mina matvanor?
Torsd.okt-nov
Pris: 400:- Lokal: Ale Gymnasium
Ledare: Ann-Sofi e Jonsson

Familjeverkstan
Familjeverkstan -nytt stöd hjälper 
föräldrar!
Det är inte ovanligt att föräldrar börjar 
tjata på barnen och ibland blir det bråk.
Hur kan man förebygga konfl ikter och 
utveckla goda relationer mellan
föräldrar och barn? Familjeverkstan är 

ett nytt föräldrastödsmaterial för
alla som har barn i åldern tre till tolv 
år.Famijeverkstan består av åtta korta
fi lmer som skildrar vardagliga 
situationer i familjelivet.Några 
teman i fi lmerna är rutiner,positiv 
kommunikation,gränser och 
jämnställdhet.Varje fi lm ska fungera 
som ett underlag för diskussion utan 
att ge färdiga svar.Svaren ska istället 
komma igruppdiskussioner.Efterfrågan 
på föräldrastöd är stor hos föräldrar och 
enkla självlärande underlag har visat sig 
ge goda effekter. 
Tid och plats ännu ej bestämt

Italienska nyb/ fort
Tis 18.00
Pris: 330:- 
Lokal: Göteborgsvägen 94 Älvängen
Ledare: Annamarria Frank

Engelska lätt konversation, nybörjare
Målet är att VÅGA prata.
På mer eller mindre knagglig engelska 
tar vi oss igenom ex Ale kuriren, eller 
annat vi vill avhandla.
Tors 10:30-12:00 5 gånger
Pris: 100 
Lokal: Göteborgsvägen 94 Älvängen
Ledare: Hanna Nyqvist

Folkdräktssömnad
Tyg till Starrkärrsdräkt fi nns att beställa
Ledare: Berit Johansson

Klädsömnad
Ons kl.19.00 Himlaskolan Ledet
Tor kl.19.00 Arosenius skolan               
Pris: 1.200:-
Ledare: Sonja Olsson

Medeltida dräktsömnad
1 kväll samt en helg
Ledare: Michelle Winkel

Vävning
Vävföreningen Väfveriet

Titt-in, måndagsgemenskap
Ta med handarbete du har på gång
Och tillsammans inspirerar vi varandra 
till stora o.små förändringar av 
hantverket.
Fika till självkostnadspris.
Träffarna är i Skepplanda 
församlingshem.
Ojämna veckor start 7 september 
kl.9.30

Skapa något vackert
av dina ärvda spetsar o monogram
varannan vecka kl 19.00 5ggr
Lokal: Älebräckeväg.30 Alafors
Ledare: Berit Johansson
Pris: Fika till självkostnad

Tova
Vi tovar av fi naste ull små fi gurer 
smycken fåglar etc eller en bild som tex 
kan användas till en kudde väska
sittdyna eller något efter din egen 
fantasi.
Tors. 1 Okt 18.30 3 ggr
Lokal: Backa gård
Ledare: Eva Thorén
Pris: 600:- 

Gör ditt eget smycke
Vi gör smycken av återvinningsmaterial 
ex gummi metalltråd färgade elkablar
Pärlor m m Fritt skapande
Tors.22 Okt kl.18.30
Pris:480:-
Lokal: Backa Gård 5ggr
Ledare: Eva Thorén

Orientalisk dans/magdans
Nybörjare 
Tors. 17.30 samt 
19.15 forts. 
Pris: 840:-
Lokal: Ale Gymnasium
Ledare: Laila Ekman

Linedance
Nyböjare Ons.18.00-19.30 10 ggr
Fortsättning Ons kl.19.45 10ggr
Pris:800:-
Lokal: Folkets hus Älvängen
Ledare: Boel Holgersson

Teckenkommunikation
Tors
Pris: 880:-  Lokal: SV Älvängen
Ledare: Ingalill Hasselberg

Drömtydning
Vi tolkar drömmarnas symboler
Start: lördag 10 Okt kl.10.00
Pris:480:-
Lokal: Göteborgsvägen 94 Älvängen
Ledare: Eva Mlayeh

Läs och lär om den plats du vill resa till

Bonde i världen
Här möter du 5 av världens alla bönder.
De bor och verkar i länder där 
livsvillkoren är svårare än här i Sverige.
De har alla olika förutsättningar, men 
har också mycket som förenar dem.
Fika med Schysta bönor
Det bjuds på provsmakning, fi lmvisning, 
räkneexempel diskussioner Kaffe är för 
svenskarna en viktig dryck den är också 
viktig för de miljoner människor som 
producerar vårt kaffe. Det är kopplingen 
däremellan som den här cirkeln tar upp.
Pris: 100 kr
Ledare. Inga-Britt Karlbom

Kamratcirkel
Tips på ämnen:
Kenya natur och kultur

Rumänien

Världens Etikett
Alla länder erbjuder någon ovanlig och 
ofta oväntad etikettsregel.
Här får du konkreta tips på hur man 
hälsar, konverserar, äter, klär sig och 
mycket mer.

Världens Koder
Värdens koder hjälper dig med allt du 
behöver veta för att komma överens
med lokalbefolkningen i 45 olika länder 
i världen.

Svenska ordspråk
Korsord
Ung på 50-talet,om förälskelse, mode 

och boende i en brytningstid.
Dans i Folkets park

Vill du och dina vänner läsa och lära om  
något annat? Kontakta SV kontoret.

Höstens kulturarrangemang
Svamputställning
Skepplanda Bibliotek
Söndag 20 September kl.11.00-15.00
Tag gärna med egen svamp för 
artbestämning

Skratta och sjung
Sång musik och vitsar i parti och minut
Starrkärs Bygdegård 20 September 
kl.15.00
Lennart Thorstensson med gäster
Förköp av biljetter 100:- fi ka ingår
Medarr.Starrkärr Kilanda 
Hembygdsförening samt
Starrkärrs Bygdegårdsförening

Den lyckliga tiden i Älvängen
Sigun Melander presenterar sin nya bok 
om Ivar Arosenius
Måndag 21 september kl.19.00
Arosenius skolan
Onsdag 23 September kl.19.00
Skepplanda församlingshem

Musik på Museét
Sweet substitute 
Surte glasbruksmuseét torsd.15 Okt 
kl.18.00

Stråf
Surte Glasbruksmuseét torsd.26  Nov 
kl.18.00

Anmälan är bindande. Vi följer 
överenskommelsen mellan 
folkbildningsförbundet och 

konsumentverket. Du har rätt 
att ångra din anmälan genom att 
skriftligen meddela oss inom 14 

dagar från den dag då du anmälde 
dig, men vi kan komma att ta ut en 
administrationsavgift om du återtar 
din anmälan .Från och med cirkelns 
startdatum debiteras hela avgiften 

om du återtar din anmälan.

Kostnad för eventuellt 
studiematerial tillkommer

Klipp ur och spara!
Utskick kommer ej att göras.

Besök gärna vår hemsida 

www.sv.se/ale
eller besök oss på Göteborgsvägen 94

Öppet vardagar 10.00-14.00

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se

Här finner du en cirkel att längta till
SV Ale:s cirklar Hösten 2009SV Ale:s cirklar Hösten 2009


