
 Produktion Informationsenheten, Ale kommun, telefon 0303 33 00 00.                              

November

EVENEMANG
MÖTESPLATS UNGDOM

Läxhjälp, skrivarkurs, breakdance, 

replokaler, data för rädda, studio och 

inspelningskurs, liveljudscirkel och 

graffitikurs. >> Ons 3 nov kl 17.00–

21.00, Ale gymnasium, Nödinge.

Lördagen den 6 nov spökar det för 

mycket på Mötesplats Ungdom. Vi 

vågar inte ha öppet. Stängt.

EN ANNORLUNDA VÄSTGÖTARESA 

Pelle Dalberg visar bilder och berättar. 

 >> Ons 3 nov kl 19.00, Älvängens 

bibliotek.

BARNTEATER – KLARA OCH TIGER 

PÅ ÄVENTYR

Det visar sig att Tiger är flygrädd och 

inte alls vill flyga iväg till någon dum 

pappa och lillasyster. Tänk om han 

blir kvarlämnad där? Föreställningen, 

som handlar om att trotsa sin rädsla 

med fantasins hjälp, får ytterligare en 

dimension av att huvudrollsinneha-

varen Maria Wärme är rullstolsburen 

sedan födseln. I samarbete med 

DUNS. >> Ons 3 nov kl 18.00, Teatern, 

Ale gymnasium, Nödinge. Pris 50 kr. 

Lämplig för åldrarna 5-10 år. Tfn 0303 

33 02 16. Arr: ABF och Teaterfören-

ingen i Ale. 

FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN 

En resa bland franska ostar och Frank-

rikes gastronomi. Alexandra Mattson 

från Hugo Ericssons Ost, Saluhallen i 

Göteborg, kommer och berättar. 

>> Mån 8 nov kl 18.30–21.00, 

Starrkärrs församlingshem. Pris 

60 kr, max 25 personer. Anmälan 

Ingela Fransson, tfn 0303 44 40 31 

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se. 

Samarrangemang mellan Starrkärr-

Kilanda församling, Rådet för trygghet 

och hälsa och Ale kommun. 

KURA SKYMNING – HÖGLÄSNING

ur den nordiska litteraturskatten. Kura 

skymning bjuder på gammaldags 

historieberättande i sann nordisk 

tradition. Temat för i år är Det magiska 

Norden. >> Mån 8 nov kl 19.00, på 

biblioteken i Nödinge, Skepplanda 

och Älvängen. Gratis inträde.

För fjärde året arrangerar Ale 

kommun och polisen en trygg-

hetsvandring och nu har turen 

kommit till Surte. 

Vi träffas i Surte församlingshem ons-

dagen den 10 november kl 19.00, fikar 

och presenterar rundan. Rundan tar 

cirka en timme att gå och är tillgäng-

LASSE BERGHAGEN 

UNDERHÅLLER I ALE

En späckad föreställning med musik 

från Lasses fantastiska karriär. >> Lör 

13 nov kl 19.00,Teatern Ale gymnasi-

um, Nödinge. Biljetter köps på biblio-

teket i Nödinge. Pris 250 kr vuxen, 200 

kr ungdom. Arr är Teaterföreningen i 

Ale, ABF.  

LUNCHKONSERT PÅ  

ALE GYMNASIUM

Lunchkonsert med musikelever på Ale 

gymnasium. >> Tor 18 nov, mån 29 

nov kl 13.30, Röda scen, Ale gymna-

sium, Nödinge.

SLÄKTFORSKARHJÄLP 

Tryckfelsnisse har varit framme. Det 

är den 13 november som Ale släkt-

forskare samlas i Nödinge inte den 12 

som står i den tryckta versionen av 

Ales evenemangskalender..

Kom till öppet hus  

på Ale gymnasium
Tisdagen den 23 nov har vi öppet 

hus på Ale gymnasium mellan kl 

18.00–21.00. Alla program finns på 

plats med lärare och elever, teatern är 

riggad och hela byggnaden håller öp-

pet med huvudbibliotek, idrottshall 

med mera. Välkomna!

Vi söker överförmyndar-

handläggare
Kommunstyrelsen söker överförmyn-

darhandläggare till administrativa 

avdelningen. Läs mer om tjänsten på 

ale.se/ledigajobb.

För dig som är över 65 år, har 

svårt för att klara vissa var-

dagssysslor och behöver hjälp 

för att undvika fallolyckor. 

Vi hjälper till med att byta 

glödlampor, gardiner, sätta upp 

eller byta batteri i brandvarnare, 

fästa upp sladdar, hänga upp tavlor, 

ställa undan utemöbler, hämta sa-

ker från höga skåp, vind eller källare 

med mera. 

Tjänsterna är kostnadsfria men 

materialet bekostas av dig själv. För 

mer information ring 0303 33 01 24  Sami Elias 

Läs böcker på höstlovet
Kom till Ale bibliotek i Nödinge på 

höstlovet. Våra öppettider är: mån 1 

nov–tors 4 nov kl 10.00 –19.00, fre 5 

nov kl 10.00 –15.00, lör 6 nov – alla 

helgons dag, stängt.

Anmäl dig till kursen  

"vinnande bemötande"
Det finns fortfarande platser kvar till 

vår utbildning för företagare och Ale 

kommuns tjänstemän. Kurstillfällen 

är 8 nov, kl 15.00–19.00, andra delen 

29 nov, kl 16.00–19.00 Plats: Evas 

Matglädje, Nol. Anmäl dig till Jerry 

Brattåsen tfn: 0303 33 02 77, jerry.brat-

tasen@ale.se

lig för alla. Sedan är det återsamling 

och reflexioner.  Vandringen vänder 

sig till alla åldrar och vi går oavsett 

väder. Alla som kommer med får en 

gratis reflexväst så långt lagret räcker. 

Ingen föranmälan behövs. Vid frågor, 

kontakta brotts- och säkerhetshand-

läggare Charlott Klug 0303 33 01 21.

Trygghetsvandrare, från vänster: Roger Sönnervik-Johansson, Sara 

Johansson, André Berggren, Birgitta Fredén, Anders Alfredsson, Lotti 

Klug och Björn Ekman.

Fixartjänster

Kom med och trygg-

hetsvandra i Surte


