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NÖDINGE. Bibliotek över 
hela Sverige jobbar i dag ak-
tivt med sommarläsning. Ak-
tiviteten heter lite olika, men 
i Ale lyder projektet under 
namnet Sommarboken. 

Sommarboken är lustläs-
ning utan prestations- eller 
tävlingsmoment för barn i 
åldern 8-12 år. Barnen lånar 
och läser vad de vill; kapitel-
böcker, faktaböcker, serier, 
ljudböcker och daisy.

– I Ale har vi Klubb Som-
marboken som vänder sig till 
just den här åldersgruppen. 
Vi träffas tre måndagar på 
Ale bibliotek, förklarar bib-
liotekarie Sara Dahl. 

Den första träffen äger 
rum den 16 juni då barnen 
uppmanas att hämta sin 
Sommarbokenpåse och fylla 
den med böcker.

Måndagen den 30 juni 

bjuds det boktips och skatt-
jakt. Avslutningen sker den 
11 augusti med ytterligare 
boktips, bokpresent och tårt-
kalas.

– Vi hoppas att detta ini-

tiativ ska uppmuntra många 
unga till läsning i sommar, 
säger Sara Dahl.

JONAS ANDERSSON

Klubb Sommarboken ska förhoppningsvis uppmuntra många 
unga till läsning. Klubb Sommarboken vänder sig till barn i 
åldern 8-12 år.

Klubb Sommarboken på Ale bibliotek
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ÄLVÄNGEN. Göteborgs 
stifts biskop Per Eckerdal 
genomförde i förra veckan 
en biskopsvisitation av Starr-
kärr-Kilanda församling.

På onsdagen träffade Eck-
erdal församlings anställda 
och senare på kvällen de 
förtroendevalda. Däremel-
lan fanns tid över till ett 
besök på lokaltidningen. 
Därutöver skedde ett möte 
med kommunalråden Mi-
kael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) och kommu-
nens stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson, för att dis-
kutera framtidsfrågor.

– Det fi nns en uttalad för-
hoppning om att bygga en 
ny kyrka i församlingen vil-
ket är tämligen unikt. Något 
defi nitivt beslut i frågan fi nns 
inte, det gäller att klara ut 
ekonomin och klara av han-
teringen av befi ntliga kyrkor 
som församlingen ansvarar 
för, säger Per Eckerdal.

På söndagen hölls en 
festhögmässa med visitation 
i Starrkärrs kyrka där Per 
Eckerdal redogjorde för sina 
intryck av församlingen.

JONAS ANDERSSON Biskop Per Eckerdal.

Biskopsvisitation i Starrkärr-Kilanda
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ÄLVÄNGEN. Barnkörerna i 
Starrkärr-Kilanda församling 
består av tre körer; Älväng-
ens barnkör och gNola samt 
Juniorkören. De första har 
varit för förskoleklass och 
lågstadieålder och den senare 
för mellanstadiet. I onsdags 
hölls en våravslutningskon-

sert i Älvängens Blå kyrka.
– Några gånger om året 

sjunger alla barnen tillsam-
mans och det blir en härlig 
glädje när alla sjunger så näs-
tan taket lyfter sig, säger kör-
ledare Sabina Nilsson.

– Efter orgelfanfaren som 
spelades på orgel av vår yngs-

ta orgelelev sjöng körerna 
ett smakprov ur vårtermi-
nens repertoar. Vi hoppas på 
mersmak efter sommarup-
pehållet och ser fram emot 
kommande konserter till 
hösten igen, avslutar Sabina 
Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Barnkörerna i Starrkärr-Kilanda församling hade en gemensam våravslutningskonsert i onsdags 
kväll.

Avslutningskonsert i Blå kyrkan
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Köp 3

Betala för 2

2 st 
Grizzly Piké

299:-

Cream top
Marin & Offwhite

399:-
Ord pris 499:-


