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Vi bygger boende i Skepplanda
Ale kommun ska bygga ett 

motivationsboende för personer 

med missbruksproblem väster 

om Skepplanda. 

Vi bjuder in till 

informationsmöte den 

4 november kl 18.30 i 

Garnvindeskolan.
I ett motivationsboende får 

människor en egen bostad där 

de får rå sig själva. Samtidigt får de hjälp och stöd för att sluta med sitt missbruk.

På mötet deltar tillförordnad kommunchef Björn Järbur, Carina Wikström från vuxenenheten 

samt Lennart Andreasson från fastighetskontoret. Välkomna!

TROLLAKTIVITETER PÅ BIBLIOTEKEN
>> Onsdag 30 oktober kl 14 .30-16.30

Nödinge. Gör stentroll.

Tipspromenad hela veckan.

>> Torsdag 31 oktober kl 14.30- 16.30

Skepplanda. Draktorsdag, sagostund och 

stentrollspyssel

Tipspromenad hela veckan.

>> Onsdag 30 oktober kl. 14.30-16.30

Surte. Sagoklubben Drakonsdag, sago-

stund och stentrollspyssel.

Tipspromenad hela veckan.

>> Onsdag 30 oktober kl 14.30-16.30

Älvängen. Sagostund. Stentrollspyssel och

tipspromenad hela veckan.

>> Fredag 1 november

Ale bibliotek, Nödinge

14.00 Trollsaga för yngre barn

15.00 Trollsaga för äldre barn

Detta passar bra att göra samtidigt som 

trollträffen är i biblioteket.

Boklotteri på alla aktiviteter!

BARNFILMKLUBB - TROLLBIO
>> Onsdag 30 oktober kl 11

Dunderklumpen (93 min)

>> Torsdag 31 oktober kl 11

Trollsommar (77min)

>> Fredag 1 november kl 11

Trolltyg i tomteskogen  (47min)

Medlemskort köps i entrén 20 kr/termin. 

Teatern, Ale gymnasium, Nödinge.

TROLLTRÄFF I BIBLIOTEKET
>>Fredag 1 november 14.00-16.00

Trollträff i Ale bibliotek, Nödinge. Kom gärna utklädd. Gör din egen trollsvans, greja med 

trolldeg, läs trollböcker, gör trollhalsband och annat trolligt.

HÖSTLOV VECKA 44

TROLLRINGEN
>> Fredag 1 november kl 16.00

Läsesalen Ale bibliotek

En gång hittade jag – långt in i skogen  

– en labyrint med stora stenar. Jag gick 

in, i mitten fanns ett trollbo med ett stort 

och väldigt gammalt Troll. Hon hade levt i 

sjuhundrafemtio år och fött massor av små 

ungar . ” 1 , 2 , 3 Fillikrims ”.

Hur små är Trollungar när de föds?  Vad gör de ? Är de som vi?

Lotta Sjölin Cederblom tar er med in i sagans värld med sånger, dans, rim & ramsor.

Alla från 3 år som är sugna på spännande berättelser
är välkomna. 50 kr inträde, biljett köpes på Ale bibliotek, Nödinge.

Höstlov är trollov

TROLLPROMENAD I EKSKOGEN
>>Torsdag  31 oktober

Trollpromenad i Ekskogen. 

Start klockan 14 och 16. Följ med och se 

om ni hittar några troll i skogen, 

Finns det kanske en trollskatt? 

20 kr inträde, biljett köpes på Ale bibliotek, 

Nödinge och i mån av plats vid Ekskogen.

På vandringen kl 16 rekommenderas ficklampa
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Kura skymning 
- fika och högläsning i stearinljusens sken
>> Måndag 28 oktober kl 19.30

Måndagen den 11 november 2013 startar Nordiska 

biblioteksveckan. Då sätter vi oss ner och högläser ur samma 

utvalda litteratur på samma tidpunkt i hela Norden. I Ale firas Kura 

skymning på biblioteken i Nödinge, Skepplanda och Älvängen.

>> Måndag 11 november. Start Nödinge kl.18.00 med 

presentation av höstens böcker.  

Start Skepplanda och Älvängen kl. 19.00.

Fritt inträde.

 

Höstens böcker presenteras
Höstens böcker presenteras i samband med Kura skymning - högläsning och fika i 

stearinljusens sken.

>> Måndag 11 november kl. 18.00. Ale bibliotek, Nödinge

 

Barnbokens dag
Pirater, pirater! 
Piratlekar, piratpyssel, tipspromenad, bokfiskedamm. 

Piratsagostunder kl. 11.30 och 12.30. Fritt inträde.  Kom gärna utklädd.

Barnteater kl. 14.00: Expedition Underverksklubben.

>> Lördag 23 november kl. 11.00 - 14.00, Ale bibliotek, Nödinge.

Teaterbiljetter: 50 kronor.

Teaterbiljetter kan köpas på Ale bibliotek från 4 november.

Vismusikal - Nu går vi till fabriken
Nyskrivna visor om livet i ett brukssamhälle

En vismusikal där publiken får uppleva 

livet i ett brukssamhälle på gott och 

ont. Tryggheten, kontrollen och 

gemenskapen. Man får se hur folk roade 

sig på dansbanan, kämpar för att bilda 

fackföreningar och hur livet tedde sig 

hos ägarna på herrgården. Till varje scen 

hörde en visa som framförs av ensemble 

Maria Pihl och KG Malm sångare/

skådespelare, Bosse Stenholm gitarr/fiol 

samt Anna Foster på cello.

>> Torsdag 14 nov kl 14 Bohus servicehus. 

Entré 100 kr inkl kaffe och kaka. Förköp på Servicehuset eller Ale bibliotek, Nödinge 

0303-330216.

Samarrangör: Ale kommun, ABF. 

Torsdag 14 nov kl 19 Repslagarmuseet, Älvängen. 

Entré 100 kr. Förköp på Repslagarmuseet eller Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216.

Samarrangör: Ale kommun, Bevara Repslagarbanan, ABF.


