
Workshop
Stickning/Virkning

Lördagen den 1 september kl 11-16

Prova på att: Sticka, Virka, Stickor fi nns att låna, garn att köpa. 

Pris: 300 kr. Trolledalens Hantverk, Hålanda 

Workshop
TOVA med NÅL

Lördagen den 8 september  kl 11-16

Prova på nåltovning, material och fi ka ingår.

Pris: 300 kr. Trolledalens Hantverk, Hålanda 

Amigurumi-virka fi gurer
3 träff ar 

Pris 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

 

Spinn ditt garn
-på lätt sätt med slända och spinnrock.

Start: tisdag 2 okt kl 18-20:30, 5 träff ar

Pris: 750 kr ink material. Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

 

Stickning nybörjare
Start: onsdag 12 sept kl 18-20:30, 3 träff ar

Pris: 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Stickning fortsättning
Vantar/strumpstickning,

Start: onsdag kl 18-20:30, 3 träff ar

Pris: 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Virkning-nybörjare
Start: måndag 10 september 18-20:30, 3 träff ar

Pris: 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson

Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Kamratcirkel i akvarell, akryl och olja
Vi målar tillsammans i Nol

Start: 10 september kl 10:00-12:00

Pris: 100 kr. Plats: Folkets Hus i Nol

Mindfulness 
-förmågan att vara närvarande i nuet.

Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress.

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: tisdag 11 sept 18:00-19:30 6 träff ar, därefter varannan vecka

Pris: 430 kr. Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen

Ledare: Nonni Bjorgvinsson 

Mindfulness-fortsättning 
Vi fördjupar oss i praktiska övningar inom mindfulness.

Start: tisdag 18 sept 18:00-19:30 5 träff ar, därefter varannan vecka

Pris: 390 kr. Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen

Ledare: Ann Franzen

Höns i trädgård- hur gör man?
En grundkurs om höns.

Start: 4 oktober kl 18:00 3 träff ar

Pris: 200 kr. Lokal. SV:s exp. Göteborgsvägen 94, Älvängen

Ledare: Hanna Nyqvist

 

Godman förvaltare eller förmyndare 
Redovisning, förteckning och årsräkning  mm 

Litt : ”God man eller förvaltare” av K Fälldin

start: tisdagen 9 okt. lokal: Ale gymnasium, Nödinge

start: onsdagen den 24 okt lokal: SV Rådmansgatan 30, Kungälv

Pris: 800 kr 4 ggr (inkl material). ledare: Boel Holgersson

Starrkärrsdialekten
Start mitten oktober kl 10:00

Plats: Prästalund Starrkärr. Ledare: Inga-Britt Karlbom

Styrelseutbildning
Vad gör man i en styrelse och hur gör man det lättast?

Start: efter överenskommelse.

Plats: efter överenskommelse. Ledare: Hanna Nyqvist 

DATA för nybörjare -Digidel
- höstens kurser är fulltecknade

Opera!

Visste du att det fi nns möjlighet att uppleva direktsända 

föreställningar från 

Metropolitan / New York i Ale, Lilla Edet m fl  platser i Västra 

Götalandsregionen??

Är du intresserad av att samtala kring höstens föreställningar och 

ditt operaintresse

ta kontakt med Carina 0768-170170, mail: pikas@telia.com

så bildar vi en kamratcirkel (dagtid) och kommer att vara 

förberedda för föreställningarna.  Kolla gärna på sidan: 

http://www.fhp.nu/metropolitan

Föreläsningar om Social medier 

och internet
Lena Wingbro guidar dig genom den digitala djungeln av 

facebook, ramminnen, google, SVT play, bloggar, Spotify, 

webbläsare och annat obegripligt. Föreläsningen avslutas med 

information om internetbank.

Plats: Ale Bibliotek i Nödinge 

26/9  kl 13:30 -16:30

24/10 kl 13:30 -16:30

28/11 kl 13:30 -16:30

Obs begränsat antal platser, anmälan till  0708-553038  ale@sv.se

Ett samarbete med Ale bibliotek i projektet Digidel

TITT – IN Måndagsgemenskap
Lösa korsord, handarbeta

Tillsammans fångar vi stunden!!! 

Var: Skepplanda församlingshem, Albotorget

kl 09.30-11.30 jämna veckor med start 

måndag 27 augusti – 3 december 2012

Författar frukost 
Författarbesök Elin Boardy

Möt den unga göteborgsförfattaren som vunnit ett fl ertal litterära 

priser för sina verk, Allt som återstår och Mot ljuset. Verksam som 

bibliotekarie och med ett fl ertal skrivarcirklar. Hennes böcker har 

kallats otidsenligt traditionella och har starka personporträtt.

Lördag 24 okt kl 10.00, Ale bibliotek, Nödinge entre:80 kr

Arr: Ale Kommun, SV

Författarbesök Erik Andersson   
Kulturskribent, hemmansägare, sakkunnig i frågorna 

azerbajdzjansk musik och irländsk litteratur, vän av hembygden, 

alla hembygder, korrespondent i utländska områden, forskare i 

små ämnen, författare av angelägna böcker kommer och berättar 

om nyöversättningen av James Joyce ”Ulysses”.

Lördag 15 december 10.00, Ale bibliotek, Nödinge entre:80 kr

Arr: Ale Kommun, SV

Föreläsning:
Dick Harrison om vikingatiden

Lördag 20 oktober kl 14

Dick Harrison är Sveriges mest inspirerande historiker! Han är 

författare till ett stort antal böcker och artiklar samt mannen 

bakom TV4s TV-serie Dick Harrison om vikingatiden.

Entré: 100 kr inkl kaff e och kaka.

Teatern, Ale gymnasium.

Arr: Ale Kommun, SV

Kulturarvsdagen 9 september
Bussresan kostar 50 kr kontant för vuxna och gratis för dem under 

18 år. Obligatorisk föranmälan till bussen mellan 20 augusti-3 

september till sofi e.rittfeldt@ale.se eller 0704-320209. Uppge 

telefonnummer, hur många ni är och var ni vill stiga på. Välkomna! 

För mer info se: www.ale.se

Starta egen bokcirkel
15 oktober kl 15 & 18

Läsintresserade passa på att passas ihop med andra. Använd 

biblioteket som mötesplats och inspiration!

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

Arr: biblioteket i Ale, SV

Gräv med en arkeolog 
Lördag 22 september kl 14

Andreas Antelid visar hur en arkeolog arbetar och du får pröva att 

gräva. Vi kommer gräva på en speciell plats i Furulundsparken där 

vi tror att det kan fi nnas mycket spännande att hitta. Kläder efter 

väder. Vi träff as vid entrén. Biljett skall köpas innan.  Avgift: 50 kr.

Furulundsparken, Alafors 

Arr: Ale Kommun, SV

Prova på geocaching  
Geocaching  kan kanske också kallas skattjakt  för vuxna. En 

hobby som miljoner människor världen över ägnar sig åt. Man får 

chansen att se nya platser och upptäcka nya saker där du trodde 

du visste allt. Detta föredrag passar även dig som har prövat lite 

men vill lära dig lite mer. Kläder efter väder.

Lördag 15 september. Barn kl 10.00, vuxna kl 13.00. Avgift: 50 kr. 

Läsesalen Ale bibliotek, Nödinge.

Arr: Ale Kommun, SV

Föreläsning: Coola Pappor
”Who´s Your Daddy?” med Martin Melin och Peter Karyd   

En föreläsning om pappors tankar som rör allt från hur en pappa 

ser på förlossningen till hur det är att vara pappa eller att leva 

som styvpappa. De lindar inte in det utan uttrycker sig med en 

stor portion humor och självironi om hur en pappa ser på sin 

verklighet som ibland skiljer sig mycket från en kvinnas perspektiv.

Martin Melin: Världens första Robinson-vinnare, till vardags 

polis och författare. Har gått igenom skilsmässa men är idag gift. 

Peter Karyd: Egen företagare. Gift och lever tillsammans med två 

styvbarn samt en gemensam dotter med sin bra, Väntar andra 

barnet i sommar.

19 september kl 18:30, Musiksalen, Ale gymnasium.

Arr folkhälsan i Ale, SV

Mat för äldre
18 oktober kl 14:00

Vad ska man äta egentligen? Bra tips och inspiration i vardagen av 

kommunens dietist.

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.

Arr: Folkhälsan i Ale, SV

Koll på din ekonomi, budget mm

Blomsterbindning

Biodling

Vävning

Tovning

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se
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SV Väst, Ale www.sv.se/vast
ale@sv.se • Göteborgsvägen 94, Älvängen • 0303-74 85 02 telefontid måndag-torsdag 09.00-16.00, Kontoret är bemannat efter överenskommelse 

Svamputställning 

9 september 11-15 
Skepplanda Bibliotek
Ta gärna med egen svamp 

för artbestämning.


