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ALE- SKÖVDE 
FÖRSAMLINGSHEM

FÖRSAMLINGSKVÄLL
onsdag 21 november 
kl 18.30
Kvinnojouren från Trollhättan 
kommer och berättar
om sin verksamhet.
De hjälper kvinnor som lever eller befinner sig i
osunda relationer

Kaffe serveras och intäkterna går till Kvinnojouren

FÖRSÄLJNING
lördag 24 november kl. 13.00
Försäljning, lotterier, kaffeservering
Gåvor mottages med tacksamhet
Änglakören medverkar!
Ale-Skövde Kyrkliga Syförening

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Förmiddagscafé
22 november kl 10.00-12.00 

i Starrkärrs församlingshem

Från Starrkärr till 

Santiago de Compostela 
en berättelse i ord och bilder 

av Ingela Fransson mfl.

Musikcafé
27 november kl 18.30

i Nols kyrka

Aftontoner
med Rosékvartetten

Vi spelar valda favoriter
Karin Nygren, Pernilla Berg, 

Anna Jonsgården och Anna Boesen

Älvängens kyrka 
Lördag 24 november kl. 16.00 

Finsk gudstjänstFinsk gudstjänst
Satu Rekola 

Teatern Mimers Hus, Kungälv
Lördag 24 november kl 16.00

•  Vier Brillen (fyra glasögon), kvartett med egna 
underfundiga och humoristiska sånger

• Matroserna 14 ”sjömän” kompade av egen kvartett

•    Marianne och Harry Persson, den ”evige” 
pianisten med glad, sprittande och sjungande hustru

•  Hanne Juul, ledare av Nordiska Visskolan och den 
mest ”nordiska” vissångerska vi har.

• Elever från Nordiska Visskolan

Tel 0303-23 82 02. Entré: 160:- inkl kaffe m dopp
Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus 

Mån-tors 10-19, fre 10-18, lör 11-15 (24/11 till 16.00)

Sång   Sånt

Arrangör: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull på biljetten

Programledare: Lennart Thorstensson

NÖDINGE. Det är 40 år 
sedan som den första 
boken om Alfons Åberg 
kom ut.

Ändå är Gunilla Berg-
ströms populära sagofi -
gur ständigt aktuell.

I lördags fi rades 
Alfons när Barnbokens 
dag arrangerades på 
Ale bibliotek.

Gunilla Bergströms äls-
kade barnböcker om Alfons 
Åberg, en ganska vanlig kille 

som har en låtsaskompis vid 
namn Mållgan, har lästs av 
många generationer. Hittills 
har 26 böcker kommit ut i 
Alfons-serien samt ett antal 
pekböcker och en visbok. På 
svenska har Alfonsböckerna 
tryckts i över fyra miljoner 
exemplar.

I lördags hyllades 
40-åringen på Ale bibliotek 
i samband med Barnbokens 
dag. Det var ordnat med 
Alfons-pyssel i olika former, 
som roade de yngre besö-

karna. Andra aktiviteter som 
fanns att välja bland var bok-
fiskedamm, tipspromenad 
och sagostund. Vidare bjöds 
det på musikunderhållning 
med Ale Kulturskola.

Festligheterna avslutades 
med ”Rävjakten”, en barnte-
ater där Pettson och Findus 
stod i centrum.

Att vara pensionär är jäktigt. Månda-
gar är det stavgång på Dammekärr och 
fredagar är det vandringar i trakten. 
Tisdagar och onsdagar spelas det boule i 
Alafors gamla fabriker. Varannan tisdag 
övar “Sångglädje” på Björkliden. Man 
kan gå i studiecirkel i engelsk konversa-
tion och vinkunskap.

Ett tjugotal medlemmar besökte Emi-
grantmuseet och fick en utmärkt guid-
ning. 24 fredagsvandrare gick i Rödbo 
och runt Bohus fästning. För många var 
det första gången som de besökte denna 
idyll trots att det är så nära.

Den 23 november är det julbord på 
Evas Matglädje i Nol och den 5 decem-
ber besöker vi Nödinge Kyrka och äter 
därefter lunch på Ale gymnasium.

Lennart Mattsson

Aktiva pensionärer 
i SPF Alebygden

Alfons fi rades på 
Barnbokens dag

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alfons Åberg fi rar 40-årsjubileum i år och det präglade program-
utbudet i Barnbokens dag på Ale bibliotek. Med bindel för ögonen 
skulle barnen försöka sätta lakritspipan i munnen på Alfons pappa.

Besökarna till Barnbokens dag fi ck göra sin 
egen tårta till Alfons Åberg.

Ett axplock av de böcker som Gunilla Bergström skrivit om Alfons Åberg och som fi nns till 
utlåning på biblioteken.


