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Psykiatrins dag

”Om att vara
anhörig till
någon med
psykisk ohälsa”

Torsdag 13 oktober 2016

Film: Flickan Mamman och Demonerna
Kulturhuset i Skene, Textilgatan 1
18.00-20.30
Kom, se och lyssna – det är gratis!
Program
18.00 Filmvisning (93 min)
19.45 Fika, mingel och eftersnack
Susanne Ostens thriller för barn
och ett kärleksdrama för vuxna,
om flickan Ti och hennes mamma som ser demoner ingen annan ser.

Under eftersnacket får du möjlighet
att träffa olika företrädare för verksamheter inom kommun och region.
Dessutom finns representanter från
RSMH och Marks filmstudio på plats.

Marks Kommun i samarbete med Västra Götalandsregionen,
RSMH, Svenska Kyrkan och Marks filmstudio.

Foto: Christer Hansson

mångfalds-, jämlikhets-, och
tillgänglighetsstipendium!
Du kan nominera en skola, förening, organisation, skolklass
eller en enskild person som du tycker utmärker sig i sitt arbete
att motverka rasism, främlingskap eller diskriminering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser stipendiat som tilldelas
10 000 kronor.
Den nominerade ska ha uppfyllt en eller flera av de punkter
som framgår i stipendiets villkor. Villkoren och mer information finns att läsa på www.mark.se/nominera, eller att hämta
på medborgarkontoret i kommunhuset.
Maila din nominering till kommunstyrelsen@mark.se eller
skicka den per post till Marks kommun, 511 80 Kinna. Du
kan också lämna in din nominering på medborgarkontoret.
Du kan nominera till och med den 15/10 2016.
Årets stipendiat presenteras i samband med kommunfullmäktiges möte 19 december.
Stipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för
en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun. En kommun där alla är
delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta
efter och utveckla aktiviteter i samma syfte. Stipendiet delas ut
årligen.

Få syn på kulturen

Ledningsrenovering i Sätila och Örby

Frivilligverksamheten

Under vecka 40-41 (6 – 16 oktober) kommer vi fortsätta
arbetet med att renovera avloppsledningarna i Lisakullavägen i Sätila och Öresjövägen i Örby. Denna gång är det servisledningarna, dvs ledningarna mellan huvudledningen
och fastigheterna som renoveras.

Torsdag 13 oktober
Sätila, Klockaregården: Linedance 		
Fritsla, Solgård: Café 			
Horred, Ekås: Högläsning 			

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30

Fredag 14 oktober
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		
Sätila, Klockaregården: Bingo 		

kl. 09:30
kl. 10:00

Måndag 17 oktober
Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo
Skene, Järnvägsgatan: Musikcafé 		

kl. 13:30
kl. 15:00

Vid renoveringen används en metod som gör att man inte
behöver gräva upp ledningen. Istället förs en mjuk plaststrumpa in i ledningen från en brunn i vägen. När strumpan är på plats härdas den och blir en ny hård och slitstark
ledning inuti den gamla.
Det går bra att använda vatten och avlopp som vanligt
under tiden arbetet pågår och vi behöver inte tillträde till
några hus eller lägenheter. Mer information delas ut till
alla som är direkt berörda av arbetet.
Vid arbetena kommer framkomligheten i trafiken att vara
begränsad.
Frågor kan besvaras av
Jörgen Magnusson, Aarsleff Rörteknik 031-865643

Behöver du vila och omväxling?
Behöver du information om vad anhörigstöd kan innebära
för just dej?
Du är inte ensam.

Tidag 18 oktober
Älekulla, Församlingshemmet: Våffelcafé
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			
Hyssna, Stomsåker: Bingo 		
Torestorp, Kullabyn: Högläsning 		
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad
Kinna, Lärkan: Café 			
Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		

kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 14:00
kl. 14:30
kl. 15:00

Onsdag 19 oktober
Fritsla, Solgård: Bingo 			
Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik
Kinna, Olof Markus: Våffelcafé 		
Sätila, Klockaregården: Gymnastik

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 14:00

kl. 10:00
kl. 10:00

Anhörigstöd har öppet hus med caféverksamhet sista torsdagen i månaden på Kinnaborgsvägen 1 B (entré mitt emot
Kinna Vårdcentral).

Vi söker frivilliga i alla åldrar!

Välkomna att umgås, fika, eller ta del av våra aktiviteter.
Här får du också information om anhörigstöd.

Vill du ha ett utvecklande uppdrag? Få utlopp för talanger
som inte ryms i ditt dagliga jobb/liv?

Öppet 15.00-18.00

Skaffa nya vänner, odla dina intressen, dra nytta av din
kunskap och erfarenhet eller få ny kunskap och erfarenhet?
Kanske stärka ditt CV? Och samtidigt hjälpa andra och bidra till andra människors glädje? Välkommen som frivillig
inom äldreomsorgen i Marks kommun!

27:e oktober kl.16.00: Kommunens
demenssjuksköterska föreläser om
minnesproblem.
Välkomna att titta in!

Nominera till Marks kommuns

Notiser

Anhörigstöd i Marks kommun
Telefon 0320-217820 eller 0320-217829

Öppet
Hus

Kundtjänst för VA/Renhållning stängt
Kundtjänst för VA/Renhållning har stängt 13 oktober på
grund av utbildning.

Matsedel
Rönnäng
Torsdag 13 oktober
Köttfärslimpa med brunsås
och kokt potatis
Fiskburgare med kall sås
och kokt potatis
Fredag 14 oktober
Tex-mexsoppa
Björnbärspaj med vaniljsås
Kasslergryta med ris eller
kokt potatis
Lördag 15 oktober
Stekt fisk med dillsås och
kokt potatis
Fläskkarré med brunsås och
kokt potatis
Söndag 16 oktober
Fläskkarré med brunsås och

kokt potatis
Fiskrätt
Måndag 17 oktober
Köttfärssås med pasta eller
kokt potatis
Tisdag 18 oktober
Köttkorv med rotmos
Kycklinggryta med kokos
och curry, ris eller kokt
potatis
Onsdag 19 oktober
Sprödbakad fisk med kall
sås och kokt potatis
Fläskpannkaka med lingon
Dagens lunch inklusive salladsbuffé, måltidsdryck och
kaffe, 48 kr. Lunchöppet
12.00-13.45 alla dagar.

Just nu söker vi dig som vill besöka en ensam äldre i Kinna,
Skene, Sätila eller Fritsla.
Om du har en helt egen idé om vad du vill göra för äldre
får du också gärna höra av dig.
Kontakta frivilligsamordnare Annica Edström Rosell
0320-21 78 28
annica.edstromrosell@mark.se

Information om bredbandsutbyggnad i Marks kommun
Torsdag 27 oktober kl 18:00 – 21:00.
Kinna teater, Boråsvägen 40, Kinna.
• Information om Kommunens bredbandsstrategi
• Information om Marknet Fibers planer och utbyggnad
• Information från VGR om bidrag m.m
• Föredragning från Älekulla Fiber
• Kaffe och smörgås
• Möjligheter till frågor och mingel
Deltagande
Per Helmer, Bredbandsombudsman
Stefan Trulsson Holmberg, IT-chef Erik Åkerlund // VGR
Bengt Allan Frost, Marknet Fiber
Bengt Jansson, Älekulla Fiber
För program se: www.mark.se/nyheter/nyhetsarkiv/
Amälan till per.helmer@mark.se senast 24 oktober.

Hur får synskadade en upplevelse av
film eller utställning de inte kan se?

I samverkan med Synskadades Riksförbund Mark och
Vita käppens dag välkomnas du till en heldag med
föredrag och andra kulturinslag kring seendet.
- KINNA BIBLIOTEK 10.00–10.45 Att se med andra ögon
Föredrag om syntolkning av och med föreläsare Anders
Josby pedagog vid Fristad Folkhögskola
10.45–11.30 Visor jag lärt av mor min
Med musiker Lena Molander sång/gitarr, srf Lerum
- KINNA KONSERTHUS 11.45–12.30 Fatta min käpp
Med artisten Mathias Melo sång/gitarr varvat med
filmsnuttar om käppvett från srf:s nationella kampanj
”Gata för alla”
Lördag den 15/10 kl 10.00–13.00
Kinna bibliotek och Kinna Konserthus, fri entré
Bibliotek Mark i samarbete med srf Mark

RYDALS MUSEUM

FredagsBIO - Våga älska

Lily och Max har
varit gifta i över 50
år och bor numera
på ålderdomshem
efter att Max förlamats av en stroke.
Under lång tid har
Lily åsidosatt sina
egna behov och
börjar nu längta
intensivt efter en smula spänning och
intimitet. Plötsligt gör ”Piloten” entré på
hemmet, och Lily faller genast för hans
charm. Med skådespelare som Sven
Wollter och Ghita Nörby.
Regi: Michael Noer, Danmark, 2016, 91
min, från 7 år.
Filmen syntolkas, fika från kl 14.00
Fredag den 14/10 kl 15.00
Kinna konserthusbiograf

Samverkan: Kinna konserthusbiograf,
Studieförbundet Vuxenskolan och SRF Mark
mark.se/bibliotek

BIO - Örjan, björnarna
och en hund

En örn är
höjdrädd när
Visning och konstnärssamtal
han flyger
i utställningen
högt upp.
NUTIDA SJUHÄRADSKONST
Pratande
Konstkännare Bengt-Göran
nallar som
Johansson samtalar med Lena Björn.
hamnat på vinden väntar på att bli
Utställningen visar konst ur Tore
ihågkomna. Sist ut är Limpan som är
G Wärenstams Stiftelses samling.
sugen på korv och sällskap i dessa tre
Gratis, ingen föranmälan
korta filmer.
Söndag 23/10 kl 14.00
Skulptur, Lena Björn
Lördag 15/10 kl 11.00–11.50
Kulturhuset Skene
Julmarknad 14–16 oktober
Entré 30 kr/person,
Arrangeras av Svenska Slottsmässor
barntillåten
mark.se/bibliotek
- Museet demonstrationskör textilmaskinerna
- Prova konstpusslet i utställningen
Bibliotek Mark informerar
NUTIDA SJUHÄRADSKONST
Ändrade öppettider på grund av perso- Gör julkort vid vårt pysselbord i Spinnsalen
nalmöte. Tisdag 18/10 öppnar Kinna
Öppettider14–16 oktober
och Skene bibliotek kl 11.00.
Fredag kl 11.00–19.00, lördag kl 10.00–18.00
mark.se/bibliotek
och söndag kl 10.00–17.00
Museet fri entré, Svenska Slottsmässors julmarknad 70
kr/person. Information: www.svenska-slottsmassor.se/
vara-massor/jul-pa-rydal
Öppettider Rydals museum
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag– söndag kl 12.00–
16.00. Fri entré, tel: 0320 21 83 00
mark.se/rydalsmuseum

Vill du studera i vår?
Vår webbansökan är öppen 15 oktober-15 november. Ansök och läs mer på
http://www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/vuxenutbildningen/

Vi erbjuder:
• Svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik på grundläggande nivå
• Ett antal enstaka kurser på gymnasial nivå
• Naturvetenskapligt/tekniskt basår del 2/2
• Vård- och omsorgsutbildning på plats, 3 terminer
• Särvux

I Mark finns även yrkesutbildningar inom kock, CNC-teknik och svets. Dessa
söks via brvux.se, ansökningstiderna varierar.
I samarbete med Boråsregionen, brvux.se, finns ytterligare utbildningar och
kurser.

