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Sätila Trail är ett nytt lopp i Nordhallands urskogar och
kulturbygder. Arrangemanget firar företagets 120-årsjubileum
och går i historiens spår med start och målgång på Lygnerns
strand i Sätila.
Med sex olika banor erbjuder Sätila Trail något för alla – från
den korta Byslingan på 5 km, som man både kan gå och
springa, till den ultimata utmaningen i form av
Jubileumsbanan på 120 km.
Hela familjen är välkommen då det blir aktiviteter även för
dig som inte springer. Dessutom är det julmarknad i Sätila på
hembygdsföreningen kl 10-14.

Mer information och anmälan hittar du på
www.satilatrail.se

Spolning av vattenledningar i Örby

se/sjalvservice/blankettarkiv/
fonder-och-stiftelser/

Kultur- och fritidsförvaltningens årliga
uppvaktning av mästare och stipendiater kommer att ske i början på 2017.
Nu är det dags att nominera. Mer
information hittar du på
www.mark.se/invanare/kultur-ochfritid/foreningsliv

Skicka anmälan till
Marks kommun
Kultur- och fritidsnämnden
511 80 Kinna
senast den 11 november
2016 (förlängd nomineringstid).

Emil och Vivi Johanssons
kulturstipendium 2016
Stipendiet kan sökas av personer
som utfört värdefulla kulturella
insatser i bygden.

Du kan också skicka blanketten digitalt till
kfn@mark.se

Ansökan görs på särskild blankett
som du hittar på http://www.mark.

Årets barn- och ungdomsledare
2016
Årets barn- och ungdomsledare
är en utmärkelse med syftet att upp-

märksamma barn- och ungdomsledare som verkar i en förening
i Marks kommun. Har du någon
kandidat att föreslå som lägger ner
ett stort arbete
för att främja
barns och
ungdomars
fostran
och utveckling?
Utmärkelsen utses av
kultur- och
fritidsnämnden.
Förslag på kandidater
med motivering lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast

Fredag 11 november
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		
Sätila, Klockaregården: Underhållning

kl. 09:30
kl. 10:00

Syftet är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga
problem med missfärgat
vatten.

Måndag 14 november
Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo
Horred, Ekås: Pepparkaksbak 		
Skene, Järnvägsgatan: Musikcafé 		

kl. 13:30
kl. 14:30
kl. 15:00

Arbetet påbörjas måndagen
14 november och pågår
vecka 46-49. Alla kunder
som kommer att drabbas
drabbas får information i
brevlådan 3-5 dagar innan.

Tisdag 15 november
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			
Torestorp, Kullabyn: Högläsning 		
Hyssna, Stomsåker: Bingo 		
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 16 november
Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik
Kinna, Olof Markus: Våffelcafé 		
Fritsla, Solgård: Bingo 			
Sätila, Klockaregården: Gymnastik

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

Mer information: www.
mark.se/vattenarbeten

den 11 november 2016 (förlängd
nomineringstid).
Kontaktperson:
Gunilla Sandqvist
tel: 0320 21 72 61
e-post: gunilla.sandqvist@mark.se
Mästare i Mark 2016
Har du blivit världsmästare, europamästare, nordisk mästare eller
svensk mästare i någon idrottsgren
under 2016? Eller känner du någon
som har blivit det?
Meddela Gunilla Sandqvist senast
den 31 december 2016.
tel: 0320 21 72 61
e-post: gunilla.sandqvist@mark.se

Föreläsning
VECKANS MATSEDEL 10/11-16/11
Torsdag
Kycklinggryta med viltsmak,
kokt potatis
Fisksoppa

Måndag
Lunchkorv med stuvad
potatis

Bärpaj med vaniljsås

Tisdag
Köttbullar med gräddsås
och kokt potatis

Fredag
Broccolisoppa

Kycklinggratäng med pesto
och pasta

Kladdkaka med vispgrädde
Rotfruktsgratäng med
kassler
Lördag
Ugnsstekt fisk med hummersås och kokt potatis
Nötbiff med pepparsås och
kokt potatis
Söndag
Lindströmslimpa med brunsås och kokt potatis
Fiskrätt

Varför tigger rumänska romer i Sverige?
En föreläsning av Bennie Åkerfeldt

Onsdag
Ugnstekt fisk med dillsås
och kokt potatis
Stekt salt sill med löksås
och kokt potatis

Dagens lunch inklusive
salladsbuffé, måltidsdryck
och kaffe, 48 kr.
Lunchöppet:
12.00–13.45 alla dagar

Författaren Bennie Åkerfeldt har jobbat som folkbildare kring frågor om
resande och romer i Sverige och Europa
under mer än tio år. Han har skrivit fyra
böcker i ämnet och turnerat med sin
uppmärksammade föreställning Resandeblod i Norge och Sverige sedan 2008.
I denna nya föreläsning, som framförs i
samarbete med ABF, använder han sin
senaste bok Bussresan – ett intermezzo
i Rumänien som en uppstart till samtal
och insikter kring de rumänska migranterna som gästar vårt land.
Konserthuset Kinna den 15 november
kl 19.00.
PRO i samverkan med Marks kommun.

Aktuella träffar

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

På uppdrag av Marks
kommun kommer Svapipe
AB att utföra renspolning
av vattenledningsnätet i
Örby under november och
december 2016.

kl. 10:00

Föreläsning

Måndag 28 nov kl. 18.3020.00 på Kunskapens Hus.
Du med barn i årskurs 1 på
gymnasiet välkomnas till en
kväll med diskussioner och
filmklipp om de situationer
och sammanhang som en
tillvaro med nästan vuxna
barn innebär.
Livet som tonårsförälder
handlar ofta om att hitta
balansen mellan tillit och
kontroll, frihet och regler.
Du behöver fortfarande
finnas där för ditt barn, och
tillsammans med andra
föräldrar och kommunens
ungdomsutvecklare får du

The Storm And The Fire bjuder på
klassiker inom country och blues av
den äldre skolan. Vi får höra instrument som autoharpa och mountain
dulcimer. Ett program där en och
annan svensk julklassiker får plats.
Torsdag 10/11 18.00
Sätila bibliotek
Entré 40 kr, fika från kl 17.00.
Bibliotek Mark i samverkan med Musikcentrum Väst, Kultur i Väst och ABF
mark.se/bibliotek

FredagsFÖRFATTARE

Forum för poesi och prosa - Tema rörelse

Fredag 11/11 kl 15.00, Burspråket Kinna bibliotek
Fika från 14.00, entré 40 kr
Nina Björk fick med utgivningen av klassikern
”Under det rosa täcket” (1996) ett betydande
inflytande på det sena 1990-talets feministiska rörelse. Senaste bok heter ”Drömmen om det röda”

möjlighet att samtala och
reflektera.
Under kvällen pratar vi
om: alkohol och droger, att
stötta och stärka på bästa
sätt, grupptryck och langning.
Du anmäler dig senast 23
november på www.mark.
se/foraldratorget. Klicka
på anmälningsformulär till
föräldrakvällar på gymnasiet. Läs mer där eller hör av
dig till ungdomsutvecklare
Magnus Redig
magnus.redig@mark.se
0702-751370
Träffen är kostnadsfri och
fika ingår!

Bibliotek Mark i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan,
Författarcentrum Väst/Forum för poesi och prosa och Kinna Bokhandel
mark.se/bibliotek

Finissage! - NUTIDA SJUHÄRADSKONST
Ur Tore G Wärenstams Stiftelses samling
Söndag den 13/11 kl 13.00–16.00
Visning och konstnärssamtal med Jan Töve
Lördagen den 12/11 kl 14.00
Öppettider Rydals museum
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag– söndag
kl 12.00–16.00. Fri entré

www.mark.se/
bibliotek

mark.se/bibliotek

After - dagis - disco

För barn 0–6 år
Vi bjuder på saft, bulle, häftig
musik och hemliga VIP-discogäster. Kom gärna utklädd!
Färdiga bokpåsar finns att låna
med hem.
Fredag 18/11 kl 15.00–
16.00, Kinna bibliotek
mark.se/bibliotek

Sagokabaré Lite Lennart

Familjeföreställning, från 5 år
med Göteborgsoperan
Lördag 19/11 kl 11.00–
11.50, Rydals museum
Entré 30 kr per person
mark.se/bibliotek

Utställning - Vilda bin
Fakta och bilder om vilda bin
och humlor
Kinna bibliotek 7/11–26/11
mark.se/bibliotek

Kulturskolan i Mark presenterar

den AKUSTISKa
KONSERTen
Kulturskolans elever framför musik på flöjt, gITarR,
brass, sång med mera. Från Barock till nutida musik.

Grattis till vinnare
på Seniordagen
Det var många
som gick tipspromenaden på
Seniordagen
den 2/11.

1:a pris: 5
gånger klippkort på
seniorpass yoga på Bliss &
Balans i Skene: Ingela Ottosson, Björketorp

Ändrade öppettider

Tisdag 15/11
öppnar Kinna och
Skene bibliotek kl
11.00 på grund av
personalmöte.

För barn i alla åldrar och vuxna
Sofia Löwenmark spelar och
sjunger Astrid Lindgrens visor.
Måndag 14/11 kl 15.00,
Kinna bibliotek

mark.se/rydalsmuseum

Notiser

Horreds bibliotek
är stängt i vecka 45.

Sångstund

Catharina Gripenberg finlandssvensk författare
bosatt i Köpenhamn. I den senaste diktsamlingen
”Handbok att bära till en dräkt” rör sig jaget i en
föränderlig och konkret diktvärld.

RYDALS MUSEUM

Släpp inte taget!
Föräldrakväll på gymnasiet

Musik på bibliotek
An Old Time Christmas

Torsdag 10 november
Fritsla, Solgård: Café 			
Sätila, Klockaregården: Linedance		
Horred, Ekås: Högläsning 			

Stipendier

Dags att nominera!

Frivilligverksamheten

Marks kommun söker:

Systemförvaltare lön

För mer information
om tjänsten, gå in på
www.mark.se/ledigajobb

Barnet har rätt
till Lek,vila, fritid och
rekreation samt att fritt
delta i det kulturella och
konstnärliga livet.
FN:s barnkonvention
artikel 31

TISDAG 15 NOVEMBER, 19.00
RENSEN, RYDALS MUSEUM, FRI ENTRÉ
LÄS MER PÅ WEBBEN: MARK.SE/KULTURSKOLAN

2:a pris: 5 st lunchkuponger
på Kullabyn, Ekås eller Rönnäng: Anita Öresjö, Örby
3:e pris: 2 st entrébiljetter
Kaskad: Eva Lundin, Sätila
Rätt svar på tävlingen ”Hitta
smaken” var: jordgubbe,
rabarber och basilika. Vinnaren
är Marianne Niklasson, Sätila.
”Vinsterna från tipspromenaden kommer att skickas hem
till vinnarna.”

