Frivilligverksamheten

Föreläsningar

Aktuella träffar

Torsdag 1 december
Björketorp, Frivilligcentralen: Herrmatlag
Sätila, Klockaregården: Linedance 		
Horred, Ekås: Högläsning 			
Öxabäck, Dagcentralen: Bingo 		
Kinna, Rönnäng: Trivselträff 		
Torestorp, Kullabyn:
Våffelcafé med underhållning 		
Skene, Järnvägsgatan: Bingo 		

Samrehab lämnar över!
Samordningsorganisationen Samrehab avslutas
30 november. Närhälsan, SÄS Skene, Svenljunga
kommun och Marks kommun fortsätter att erbjuda
rehabilitering från och med 1 december.
Vi ber er att ha överseende med sämre tillgänglighet och eventuellt längre
väntetid till rehabilitering

vid månadsskiftet november – december, på grund
av byte av journalsystem
och andra praktiska

Fredag 2 december
Sätila, Klockaregården: Bingo 		

detaljer i samband med
övergången.
Den 30/11 har rehabmottagningarna i Skene,
Sätila och Svenljunga
stängt på grund av arbete
med övergången.

Måndag 5 december
Hyssna, Stomsåker: Högläsning 		
Skene, Järnvägsgatan:
Tervetuloa - Gemenskap för finsktalande
Tisdag 6 december
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Björketorp, Församlingshemmet:
Gemenskap med lunch 			
Hajom, Församlingshemmet: Stick-Café
Kinna, Rönnäng: Luciaträff 		
Älekulla, Församlingshemmet: Luciafika
Sätila, Klockaregården: Högläsning

Observera att vissa nummer inte går att ringa till
före 1 december.

Närhälsan rehabmottagningar
Skene, Sätila och Svenljunga

010-435 84 00

SÄS Skene, Central arbetsoch fysioterapienhet

0320-77 93 58

Svenljunga kommunrehab

0325-185 63

Marks kommunrehab Väster
Öster
Söder

0320-21 82 30
0320-21 82 35
0320-21 82 40

Har du frågor om rehabiliteringen efter 1/12, kontakta: Närhälsan Helen Nordling: 070-512 54 68
• SÄS Skene, Central arbets-och fysioterapienhet Pia Hendberg: 033-616 12 80 • Marks kommunrehab Virginia Comi: 0320-21 82 46 • Svenljunga kommunrehab Stefan Augustsson: 0325-184 14

FredagsBIO

Nycirkus & slagverk
i böljan den blå

Livet efter dig
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 14:00
kl. 15:00
kl. 15:00
kl. 15:00
kl. 10:00

Lou erbjuds ett arbete som personlig assistent åt Will Traynor, en
framgångsrik ung aktiemäklare, som
blivit rullstolsburen i en olycka.
Fredag den 2/12 kl 15.00,
Kinna konserthusbiograf
Entré 40 kr, fika från 14.00

Lördag 3/12 kl 11.00–
13.00, på badhuset Kaskad
Entré 0–4 år gratis, 5–19 år
25 kr, vuxen 60 kr

mark.se/bibliotek

mark.se/kaskad

RYDALS MUSEUM
Textilmaskinerna körs - Lördag 3/12 kl 12.00–16.00, drop-in, fri entré
Workshop med julkortstryck - Söndag 4/12 kl 13.00–15.00, drop-in, fri entré
Arr. Marks Konstgrafiska Verkstad

kl. 11:30

Konstvisning & måleriworkshop

Torsdag 8/12 kl 17.30–19.30
I anslutning till utställningen Johan och Mikael Lindberg
Gratis dricka och frukt

kl. 15:00
kl. 10:00
kl. 12:00
kl. 14:00
kl. 15:00
kl. 15:00
kl. 15:30

Föranmälan senast 7/12 till 21 83 01, christina.shearer@mark.se
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Marks Konstgille
Målning av Mikael Lindberg

Öppettider Rydals museum: Tors kl 12.00–19.00, fre– sön kl 12.00–16.00, fri entré
mark.se/rydalsmuseum

Julkonsert
Vi söker frivilliga i alla åldrar!

Öppet hus: Sjöbyskolan fyller 60 år
Har du minnen och kanske en historia från Sjöbyskolan?
Du hjärtligt välkommen att delta och uppleva Sjöbyskolan
när vi har öppet hus tisdagen den 6 december 17:00- 19:00.
Personal och elever på Sjöbyskolan

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

Mark Symphonic Band
med solister
Torsdagen 8/12 Kunskapens Hus
18.30 Miniblåset spelar på Kaféscenen
19.00 Julkonsert i Assbergssalen
Biljett 100 kr vuxen, barn under
15 år gratis, förköp i Kinna Bokhandel
mark.se/kulturskolan

Just nu söker vi dig som:
•Vill hjälpa till på gemenskapsträffar på Stomsåker i Hyssna.
• Vill besöka en ensam äldre i Kinna, Skene, Sätila eller
Fritsla.

Behöver du barnomsorg när du
jobbar på obekväma arbetstider?
Vi kan erbjuda barnomsorg alla tider på
dygnet, alla dagar på året för barn 1-12 år på
Assbergs förskola i Skene.
Med obekväm tid menas de tider då övriga förskolor och fritidshem är stängda. Nattomsorgen på Assbergs förskola håller
öppet dygnet runt veckans alla sju dagar med undantag för
julafton och juldagen.
Förskolebarn i åldern 1-5 år, som
har behov av omsorg på obekväm tid
ska normalt ha hela sin placering på
Assbergs förskola. Alltså även de dagar
det eventuellt krävs omsorg på dagtid.
Fritidshemsbarn kan däremot ha plats
på både sin skolas fritidshem och på
Assbergs förskola.
Har du frågor kontakta förskolechef Diana Magnusson 0320-21 76 50
eller diana.magnusson@mark.se
Mer information hittar du på www.mark.se/nattoppet

VECKANS MATSEDEL 1/12-7/12
RÖNNÄNG
Torsdag
Kålpudding med brunsås
och kokt potatis
Köttbullar med brunsås
och kokt potatis
Fredag
Spenatsoppa med ägghalva
Pannkakor med sylt
och grädde
Kasslergratäng med ris
elller kokt potatis
Lördag
Fiskpudding med smörsås
och kokt potatis
Biff med brunsås
och kokt potatis
Söndag
Köttfärslimpa med brunsås
och kokt potatis

Om du har en helt egen idé om vad du vill göra för äldre
får du också gärna höra av dig.

Kulturskolan presenterar en helkväll med rockigt
sväng och halsbrytande cirkuskonster

Kontakta frivilligsamordnare Annica Edström Rosell, 032021 78 28, annica.edstromrosell@mark.se.

Tisdag 6/12 Kunskapens Hus Skene, stora ingången, fri entré

Ändrade öppettider
Fiskrätt

Måndag
Korvgryta med ris
eller kokt potatis
Tisdag
Kasslergryta med ris
eller kokt potatis
Kyckling med ädelostsås
Onsdag
Fisk exotiqe med kokt
potatis
Pasta med skinksås
Dagens lunch inklusive
salladsbuffé, måltidsdryck
och kaffe, 48 kr.
Lunchöppet:
12.00–13.45 alla dagar

Bygg- och miljökontorets miljöenhet stängd 1-2/12
Bygg- och miljökontorets miljöenhet har stängt 1 och 2
december på grund av verksamhetsplanering inför 2017.

Möten
Kommunstyrelsen sammanträder
Onsdagen den 7 december 2016 klockan 13.30 i Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.
Lista över de ärenden som
behandlas under sammanträdet finns på www.
mark.se/arendelistor-ochprotokoll, på anslagstavlan
i kommunhuset eller på
kommunledningskontoret.
Tomas Johansson, Ordförande		
Ellen Player Pellby, Kom-

munsekreterare
Information om kommunstyrelsen:
www.mark.se/kommunstyrelsen
Välkommen som åhörare!
Grupper ska anmäla sig
i förväg till kommunledningskontoret, tel 21 70 70
eller 21 71 11.

17.30 Musikelever spelar i caféet
19.00 Nycirkusshow i Assbergssalen
20.00 Prova-På-Cirkus för hela familjen
mark.se/kulturskolan

Informationsträff
Ny livsmedelsupphandling
av färskt kött
14 december kl 10:00 –
14:00 i Kommunhuset i
Kinna, Boråsvägen 40.
För program se
www.mark.se/informationstraff_farsktkott
Anmälan senast 7 december
till katarina.petersson@
mark.se Ange namn, telefonnummer och ev behov av
specialkost.
Arrangörer: Marks kommuns Kostservice och
Upphandlingsenhet, Länsstyrelsen i Västra Götalands
Län och Sjuhäradsmat.

