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Vi kommer att ha stängt tisdagen den 

29 oktober och onsdagen den 30 oktober. 

Vi öppnar igen som vanligt 31 oktober 

i nya lokaler på Sventorpsvägen 1. 

Välkommen in! 

Vi har öppet på följande tider: 

Måndag – Fredag   08.30 – 19.00 

Lördag    09.00 – 14.00

Apoteket i
Älvängen har
stängt!

Apoteket
Torggatan 1, Älvängen
apoteket.se 
0771-450 450

ÄLVÄNGEN. Nyligen 
hade Ale besök av en 
kvartett kenyanska 
gäster.

Besöket är en frukt 
av det etablerade 
samarbete som Studie-
förbundet Vuxenskolan 
byggt upp med repre-
sentanter från Kenya.

– Grunden är att 
överföra den svenska 
formen för folkbildning 
och studiecirklar, säger 
Inga-Britt Karlbom som 
är SV:s representant på 
regional nivå.

Utbytet började redan för 25 
år sedan när Lantmännens 
Riksförbund via Studieför-
bundet Vuxenskolan initie-
rade ett landsbygdsutveck-
lingsarbete i Kenya. 

– En förfrågan gick ut till 

Studieförbundet Vuxensko-
lans olika distrikt och vi från 
Västra Götaland valde att 
anmäla vårt intresse. Vi är nu 
ensamma om att fortfarande 
driva det här projektet, säger 
Inga-Britt Karlbom.

– Kunskap är grunden 
för all utveckling. Vi expor-
terar svensk folkbildning 
som anpassas till lands-
bygdsutveckling i Kenya. 
Det handlar om att utbilda 
cirkelledare och tillföra stu-
diematerial. Näringsrik mat, 
hiv- och aidsfrågor, hante-
ring av jorden för bra skördar 
är några av de ämnen som 
omfattas av utbildningspake-
tet. Utvecklingen går lång-
samt framåt.

De afrikanska gästerna 
hade login förlagd till Nord-
iska Folkhögskolan i Kung-
älv och dagarna ägnades åt 
studiebesök på diverse plat-

ser i regionen.
– Vardagliga saker för oss 

kan tyckas, men som inte 
är självklarheter i Kenya. 
Vi besökte ett reningsverk i 
Falköping, ett modernt lant-
bruk, en ekologisk odling i 
Trollhättan med mera. På 
söndagskvällen gjorde vi 
också ett besök i Starrkärrs 
kyrka, där vi fick ett väldigt 
varmt mottagande. Vi har 
mycket att lära ut, men minst 
lika mycket att ta till oss från 
deras kultur, säger Inga-
Britt. 

– Ett tack till Röda Korset 
och Smyrnakyrkan som 
ställde upp och skänkte 
kläder till våra kenyanska 
vänner, avslutar Inga-Britt 
Karlbom.

Kenyanskt besök i Ale

En delegation från Kenya var nyligen på besök i Ale där de togs omhand av Studieförbundet 
Vuxenskolans representant Inga-Brit Karlbom.
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Spökhuset!
Här hittar du allt  
för Halloweenfesterna...
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Festliga tider!
– Dags att beställa go’sakerna!

Lördag 2 nov Halloween! Alla helgons dag
Onsdag 6 nov Gustav Adolfsbakelse
Söndag 10 nov Fars dag


