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Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–12.30 
Grolanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 25 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Måndagar jämna veckor kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: mån. 3 oktober
Ledare: Jennie Niklasson

Korttillverkning
Gör egna födelsedagskort,
inbjudningar m.m. i olika tekniker
Onsdagar jämna veckor kl.18-20
Alvhem 4ggr á 2h
Kostnad 400:- inkl. mtrl
Start ons. 5 oktober
Ledare: Jennie Niklasson

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken 
av pärlor och band
Torsdagar ojämna veckor kl.17.45–19.45
Skepplanda 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: tors. 29 september
Ledare: Susanne Christensen

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 
el. 0704-89 86 16. SENAST 23 SEPTEMBER

Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer 
på första kursavgiften

HÖSTENS

KURSER

VÄLKOMNA!

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar ojämna veckor 
kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 2 oktober
Ledare: Meddelas senare

Barngymnastik
Enkel gymnastik med mycket lek.
Måndagar kl.17.00-18.00
Garnvindeskolan 8ggr á 1h
Från 5 år Kostnad 300:-
Start: mån.26 september
Ledare: Marie Jaanson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: sön. 25 september
Ledare: Therése Johansson och
Lisa Qvarfordt

NÖDINGE. Ale evene-
mangskalender finns 
nu att få såväl i tryckt 
som digitalt format.

I kalendern finns hös-
tens alla kulturarrang-
emang samlade.

– Det händer en hel 
del, konstaterar Lisa 
Häger och Ragnhild 
Kappelmark på Kultur-
verket.

Evenemangskalendern är ett 
urval av vad Ale kommun och 
föreningarna runt om i kom-
munen arrangerar. Kalen-
dern går att ladda ner direkt 
från kommunens hemsida 
eller finns att hämta på bib-
lioteken i Surte, Nödinge, 
Älvängen och Skepplanda.

Alltifrån bebissagostunder 
och barnkulturarrangemang 
till författarfrukostar och te-
aterföreställningar finns med 
i den nyligen tryckta evene-
mangskalendern.

– Den ger en samlad bild av 
kulturarrangemangen i kom-
munen, säger Lisa Häger.

– Det är många förening-
ar som är med och drar sitt 
strå till stacken för att skapa 
ett brett och intressant kul-
turutbud. Från kommunens 
sida försöker vi hitta pro-
grampunkter som inte alltid 
är kända för den breda pu-
bliken, men som ändå fyller 
ett behov.

Kan du ge något exem-
pel?

– Höstlovsföreställningen 
”Jag och Viola” är ett sådant 

arrangemang. 
Kan du plocka fram 

något annat guldkorn ur 
höstens kalender?

– Oj, det finns så mycket 
som är bra. Då skulle jag säga 
Expedition Äventyrsklubben 
med Hyvelbengt & Jonny 
Dyckert, som utgör finalen på 
Barnbokens dag i november. 
Sedan har vi vår årliga Kon-
sert i juletid som vi arrange-
rar tillsammans med Teater-
föreningen i Ale. Årets ar-
tister, Svante Thuresson 
och Ewan Svensson trio, 
kommer säkert locka mycket 
folk, avslutar Lisa Häger.

Evenemangskalender samlar kulturutbudet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett guldkorn ur höstens evenemangskalender. Expedition Äventyrsklubben med Hyvelbengt 
& Jonny Dyckert kommer till Ale gymnasium i november. 

Abs. Street & Abs. Show Kids finns på följande anläggningar: 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 “Häftiga danser koreograferade av de 

absolut bästa streetdansarna.”!  

“H“Häftiga danser koreograferade aavv“H“H“Häfäfäfftitiititigaga dddddanaanseseses rr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferarararadeddddede aaaavvv deddddedevv dedddde“““HHH aaaavvaavvvaaavv ddddddeee

9-12 år  

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och 

dansklass för alla barn som gillar show! 

Allt för barn och ungdomar

b b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:

Begränsat antal platser.
Life medlem: 1190 kr/termin

Icke medlem:1490 kr/terminm.lifeclub.se

m.lifeclub.se

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i vikt eller öka din styrka och konditionEnkel fysträning för dig som villl gågågågåååå gå nnn ner i Enn vikt eller öka din styrka och konditionon

Prova på succén 

NY  Kviberg , öppnar 27/10, (Lilla regementsvägen 20) 

Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 

GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Ny öppnar vi en 
träningsanläggning

i Kviberg 30/10.
Mer information på 

vår hemsida. 

Life är alltid först med senaste inom träning

©

Erbjudandet gäller tom 30/9-11

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:-  

319:-*

SILVERKORT 

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

BRONSKORT

 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal
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299:-**

 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen


