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November

KYRA SKYMNING PÅ 
BIBLIOTEKEN I ALE
Högläsning med Nordisk 

litteratur i fokus.

Året tema är humor i Norden.

Kom och lyssna och ta en fi ka.

Kura skymning anordnas på  

Ale bibliotek i  Nödinge, på 

Skepplanda bibliotek och på 

Älvängens bibliotek

>>Måndag 14 november 

kl 19.00.

Fritt inträde.

BARNBOKENS DAG
Höstens stora händelse för alla 

barn! Årets tema är vikingar. 

Kom gärna utklädd.

Vikingapyssel, vikingafi ka, 

bokfi skedamm, tipspromenad.

Sagostunder kl 11.30 och 

12.30. Framträdanden av Ale 

Kulturskola.

>>Lördag 12 november 

kl 11-14

Ale bibliotek, Nödinge

BEBIS-SAGOSTUNDER 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
För bebisar mellan 4 och 8 

månader och deras föräldrar.

Vi träff as fem gånger och läser 

böcker och ramsar tillsammans.

>>Start torsdag 17 november 

kl. 9.30.

Anmäl dig via e-post 

sara.dahl@ale.se eller telefon 

0303-330 171.

KONSERT I JULETID 
MED EWAN 
SVENSSONS TRIO
Solister Svante Thuresson och 

Hannah Svenson. Teatern Ale 

gymnasium. Traditionsenlig 

konsert i juletid med utdelning av 

Ale kommuns kulturstipendium 

och Vakna! Stipendiet. Biljetter150 

kr säljes på biblioteket i Nödinge. 

I pausen serveras julfi ka. 

Föreställningen är ett samarbete 

med Teaterföreningen i Ale och 

ABF sydvästra Götaland.

>>Torsdag 1 dec kl 19.00

PÅ GÅNG I ALE

Workshop dans
 

Kulturskolan inbjuder dig som går på högstadiet 

eller gymnasiet till dansworkshop i höst. Du är 

välkommen antingen som nybörjare eller om du 

dansat förut. Självklart är både killar och tjejer 

välkomna till alla kurserna. Lärarna anpassar 

kurserna efter deltagarnas kunskaper.

 

Fredagar 17.30-19.30 och lördagar 15-18. 

En workshop är både fredag och lördag, olika 

dansinriktningar varje helg.

 

>> 11 och 12 november Modern dans med Monica Milocco

>>18 och 19 november Burlesque med Mike Gamble

>>25 och 26 november Jazz/showdans med Mike Gamble

>>2 och 3 december Bollywood med Anette Pooja

Danssalen 107 på gymnasiet i Nödinge

 

Kostnad: Två valfria helger för 400:-. 

OBS! Köp biljetter på biblioteket i Nödinge.

Läs mer på www.ale.se/uppleva och göra
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After Work för kvinnor mitt i livet

Smak för nordisk mat

Kan vår nordiska mat vara lika hälsosam som 

Medelhavskosten? Föreläsning om mat, hälsa och 

traditioner med kommundietisten Jenny Sallander.
 

>>Måndag 14 november kl 18.30 Starrkärrs Församlingshem

 Välkommen. Ingen föranmälan

 Arrangör: Svenska Kyrkan, Starrkärrs Församling och 

Rådet för Hälsa och Trygghet

Onsdag 16/11 
Autism och andra neuropsykiatriska diagnoser
Innehåll Teori och Praktik (Del 1)

Onsdag 30/11 
Autism och andra neuropsykiatriska diagnoser
Innehåll Teori och Praktik (Del 2, även en kort sammanfattning från del1)

Samtliga mötesträff ar vänder sig till anhöriga/närstående. Medverkande är

personal inom kommunen. Tillfälle för utbyte av information, erfarenheter,

frågor och synpunkter.

Alla träff arna sker på Älvängens aktivitetshus Carlmarks väg 4 

(stora entren), kl 18-20.

Anmälan ej nödvändig men hör gärna av dig via telefon, telefonsvar eller 

mejl (för fi ka) till Ann-Marie Thunberg anhörigkonsulent tel. 0303-371254 

mejl: ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet  Vuxenskolan

Välkommen till föredrag om

Friskare barn i förskolan – HYFS
Med hygiensjuksköterskan Ann E Jansson

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. 

Att de får infektioner är normalt, 

det tränar barnets immunförsvar. 

Men, barn som vistas i förskola är 

oftare sjuka än barn som vistas 

hemma. Man räknar med att 

förskolebarn är ca 20 – 30 % mer 

sjuka än hemmabarn. Spridning av 

infektioner i småbarnsgrupper går 

inte helt att undvika men genom 

kunskap om smittvägar kan man 

minska onödig smittspridning.

Det fi nns forskning som visar att 

skärpt hygien kan minska sjuk-

frånvaron i förskolan. Detta är av 

intresse av såväl föräldrar, persona-

len och barnen själva som kan få 

färre sjukdagar.

>>Onsdag 16 november 18.30 

Ale Gymnasium, Musiksalen

Kostnadsfritt

Foto: Magnus Karlsson

Temakvällar i november
Kommunpsykiatri samt autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 

Torsdag kl 17.00-21.00 

Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 

endast för 16 år och äldre)

Lördag kl 11.00-15.00

Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 

Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 

Pris 450:- 15ggr.

Måndagar och fredagar 

kl 15.30-17.30

Märkestagning:

Onsdagar kl 15.00-17.00. 

Pris 250 kr.

Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):

Onsdagar kl 20.00-21.00

Torsdagar kl 16.00-17.00

Pris badavgift + 15 kr

Normal vattentemperatur 26-27ºC

Torsdagar varm bad 33-34ºC

Massage
Massör Arto Lassuri, Bohus 

Massagekonsult

Torsdagar (andra dagar/tider enl 

överenskommelse)

Bokning tfn 031-98 11 99

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30

Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Lördagar kl 10.00-11.00. 

Pris 500 kr för 10 ggr

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09


