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HÖSTLOVS- 
FÖRESTÄLLNING
- JAG OCH VIOLA

Ett danssolo tillägnat dem i vår 

närhet som inte finns mer, men 

som ändå är med oss hela tiden. 

Inte minst i våra hjärtan. Passar 

åldrarna 5-9 år. Biljetter 20 kr finns 

att köpa på biblioteken i Nödinge 

och Surte

>> Onsdag 2 november kl 14

Surte kulturhus

>> Torsdag 3 november kl 14 

Tv-Studion Ale gymnasium

BARNBOKENS DAG
Höstens stora händelse 
för alla barn!
Årets tema är vikingar. 

Kom gärna utklädd.

Vikingapyssel, vikingafika, 

bokfiskedamm, tipspromenad.

Sagostunder kl 11.30 och 12.30. 

Framträdanden av Ale Kulturskola.

>>Lördag 12 november kl 11–14

Ale bibliotek, Nödinge

Naturskyddsföreningen i Ale 

inbjuder till visning av 

STEFAN JARLS FILM
UNDERKASTELSEN

En film om de hundratals 

gifter vi alla idag bär i 

vårt blod, som ett resultat 

av den oerhörda mängd 

kemikalier vi sedan andra 

världskriget spritt i vår 

miljö och underkastat oss.

Efter filmen diskussion, där 

miljödebattören Gunnar Lindgren 

medverkar.

Alla välkomna! Fritt inträde!

>>Måndag 31 oktober kl 19 00

Musiksalen, Ale gymnasium

i samarbete med Studiefrämjandet 
och Ale kommun

TEATER PÅ BARNBOKENS DAG MED 
EXPEDITION ÄVENTYRSKLUBBEN.

I Expedition Äventyrsklubben träffar vi Jonny & Bengt, som 

på riktigt heter Per Umaerus och Henrik Wallgren. Vi bjuder 

på en bombastisk show om riktiga äventyrare. Kvinnor och 

män som seglat över hav, varit i rymden och gjort sånt som 

ingen vågat förut. Hur var äventyrarna som barn? När kom 

de på att de skulle bli just äventyrare?

Jonny & Bengt vill också vara äventyrare. Fast i liten 

skala. På hemmaplan. Med blandad framgång. Oftast går 

expeditionerna sådär. Men det viktiga är ju inte att lyckas 

utan att försöka, igen och igen. 

På Barnbokens dag lördag 12 november kl 14

Ale bibliotek, Nödinge

Ändrade öppettider 

på Ale bibliotek i  

Nödinge under  

skolans höstlov

Måndag 31 oktober kl 10-19

Tisdag 1 november kl 10-19

Onsdag 2 november kl 10-19

Torsdag 3 november kl 10-19

Fredag 4 november kl 10-15

Lördag 5 november Stängt

MÖTESPLATS 
FÖRÄLDER 

– ny webbsida
Välkommen att läsa mer om 

föräldrastödsarbetet i

Ale kommun p www.ale.se. 

Skriv in sökorden ”mötesplats 

förälder”.

BOKFIKA  
för dig som är 11-14 år

Vi pratar om böcker vi läst 

och fikar tillsammans.

Tag gärna med din favoritbok och 

tipsa om den!

>>Måndagar kl 17-18,  

start måndag 7 november.

Skepplanda bibliotek

Föräldrastödsprojektet bjuder in föräldrar och andra viktiga vuxna 
till en föreställning med scener ur  

”Uppfostrarna och 
de ouppfostringsbara” 
med Suzanne Osten och Unga Klara teatern.

- Aldrig förr har föräldrar känt sig så förvirrade.

- Aldrig förr har skriket efter metoder i barnuppfostran varit så stort.

-  Aldrig förr har barn ringt så många samtal till nödtelefoner och 

aldrig förr har vuxna ägnat så mycket tid åt sina barn.

Unga Klara borrar sig in i frågorna som fladdrar kring matborden:

Hur är man en bra förälder ? Hur är man ett bra barn ?

Anmälan: För att säkert få en plats, anmäl ditt intresse till folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén: birgitta.freden@ale.se 

Kostnadsfritt

>> Tisdag 15 november 17.00 – 19.00

Mimers Hus i Kungälv

PÅ GÅNG I ALE

Rytm o Rörelse för 4-5 åringar!
Sång, lek, motorik o kul med musik i grupp!

>>Måndagar kl 15.30-16.10  

Ale gymnasium, sal 107

Nystart måndag 7 november
Välkommen! Kulturskolan.
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