
Här finner du en cirkel att längta till
SV Ale:s cirklar Våren 2010SV Ale:s cirklar Våren 2010

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.

Så här fungerar din kommun- 
Kommunal Kunskap

Inriktning vård och omsorg
Start:Tors 25 feb 19:00 3 träffar
Lokal: SV Älvängen
Pris. 200 kr
Ledare: Ingela Steén

Inriktning fysisk planering för väg/
järnvägsutbyggnaden i 
Götaälvs dalgång, Ale kommun
Start: Mån 8 februari kl 19:00
Lokal: Ale Gymnasium 3 träffar
Pris. 200 kr
Ledare: Bert Andersson

Grunderna i digital fotografering
Mån kl 19:00
Lokal: Ale gymnasium
Pris: 475 kr
Ledare: Carl Rytterfalk

Gitarr Nybörjare
Ta med egen gitarr.
Tisd kl 19:00  5 ggr
Pris: 450 kr
Lokal: Ale Gymnasium
Ledare: Tommie Palmqvist

Sveriges Historia baserat på 
Martin Timells Tv program.
Vi startar cirkeln med att gemensamt 
titta på Martin Timells program och 
funderar och samtalar på hur detta har 
påverkat Ales historia?
Våren 2010 Se annons
Ledare: Bo Björklund

Biodling

Vilken hund passar mig?
Rasgrupper, olika temperament
Mån 18.30 3 ggr
Lokal: Ale gymnasium
Pris: 500:-
Ledare: Helena Toresson

Vad gör hunden nu?
Hur kommunicerar hunden med andra 
hundar/människor och hur påverkar vi 
hundens beteende.
Mån 18.30 3 ggr
Lokal: Ale gymnasium
Pris: 500:-
Ledare: Helena Toresson

Havskajak
Start Maj 
850 kr
Ledare: Tobias Bengtsson

Navigation

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.
Start: Mån 15 feb 18:00
Pris: 360:-
Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94 446 33 
Älvängen
Ledare: Ann Fransén

Mat för god hälsa
Vad har maten vi stoppar i oss för 
betydelse
för vår hälsa?
Hur kan jag ändra mina matvanor?
Pris: 500:- 3 träffar
Lokal: Ale Gymnasium

Familjeverkstan
Familjeverkstan - 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  föräldrastödsmaterial för
alla som har barn i åldern tre till tolv år. 

Italienska nyb/ fort
Tis 18.00
Pris: 330:- 
Lokal: SV 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 4 feb 14.00-15.30 varannan v 5 
gånger
Pris: 100 :-
Lokal: SV Älvängen
Ledare: Hanna Nyqvist

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

Klädsömnad
Tor kl. 19.00 Arosenius skolan              

Pris: 600:-
Ledare: Sonja Olsson

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 18 jan kl. 09.30

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. 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. kl. 18.30
Pris: 600:-
Lokal: Backa Gård
Ledare: Eva Thorén

Linedance Nybörjare 
Start: Mån 18 januari  13.00-14.30 
5 ggr
Pris: 200:-
Lokal: Skepplanda Bygdegård
Ledare: Boel Holgersson

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

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

Kulturarrangemang

Skratta och sjung
Sång musik och vitsar i parti och minut
Starrkärs Bygdegård 21 mars kl. 15.00
Lennart Thorstensson och Flottans 
kavaljerer
Förköp av biljetter 140:- fi ka ingår
Medarr. Starrkärr Kilanda 
Hembygdsförening samt
Starrkärrs Bygdegårdsförening

Föreläsningar
Träffpunkt biblioteket
Älvängens bibliotek 
onsdag 27 januari kl 19.00

Folkbildning från 
Älvängen till Kenya
Inga-Britt Karlbom berättar om 
Studieförbundet Vuxenskolan som 
nu har verkat i 20 år i vänområdet 
Bungoma i Kenya.
Fika / Inträde 40:-

Skepplanda bibliotek 
torsdag 28 januari kl 19.00

Christine Hellqvist med gitarr 
och egna texter
Det blir en musik- och berättelsestund 
och en hyllning till biblioteken som 
människorum och allemansrätt. Se 
gärna www.christinehellqvist.se.
Fika / Inträde 40:-

Skepplanda bibliotek 
måndag 8 mars kl 19.00

Per-Anders Klöversjö, 
chefredaktör
Alekuriren är som ett kitt som bidrar till 
att hålla ihop Ale kommun. Tidningen 
har formats i samhället, men en tidning 
för alla formar också samhället och 
dess värdegrund. Per-Anders Klöversjö 
berättar och svarar på frågor.
Fika / Inträde 40:-

Älvängens bibliotek 
onsdag 17 mars kl 19.00

Hans-Erik Engqvist ljuger och 
berättar
Dalslänningen Hans-Erik Engqvist 
är författare och underhållare. Han 
predikar ”läsandets och skrivandets 
evengelium” och delar med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter på 
skrivarkurser. Han har blivit nominerad 
till Augustpriset och har suttit med i 
Svenska barnboksakademin.
Fika / Inträde 40:-

Anmälan är bindande. Vi följer 
överenskommelsen mellan 
folkbildningsförbundet och 

konsumentverket. Du har rätt 
att ångra din anmälan genom 

att 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

Utskick kommer ej att göras.

Klipp ur 
och spara!
Besök gärna vår hemsida 

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

Öppettider: tisdag och 
torsdag kl. 10.00-14.00
Telefon: 0303-748502 

E-post: ale@sv.se


