Quiz - fredagen den 27 februarr

Kålltorp kan - fredagen den 13 mars
Ärsmöte - onsdagen den 25 mars

'/riffromna!

Det blir aldrig som man tänkt sig
Polfl så är alltihopa övel och.jag är henrnra igen.
Det l<on velkligen sonr en övclraslining. trots att-iag

varit på r,äg nrot lremhonrsten i flela nrånader :-).
At1 mina förväntningar konrmit på slian visste.iag
rren inte i vilken onrfattning Iör'rän.iag hade fiisliat
upp rrinnet genonr att läsa igenonr nitt fötra inlägg
("På väg not en fossill'r'i l'r'anrtid").
nrålet för nin pronenadl
lor
dvrt
att
varldla gcnonr Ft anhrike^
Till slut blev det
.lag konr inte ens franr

till

alla billiga vandtarhem har stängt ör,er vintern så
det var nrest bala fina hotcll öppna. Dälför hoppade
jag över södla Flankrike (fr-ån Lyon) och bör'jade
orr i Spanien. fr'ån Balcelona. För att slippa dyra
boenden i Spanien valde ieg att vandra längs tr'å av
pilgrimslcdcrna trll Santiago de Conrpostcla. Där'
flnns clet alltid nzigot billigt härbär'gc öppct är,en p:i
vinteln. (Tloclde jag. haha! lnte övcrallt..)
.lag hanrnade alltså r dct nord\,:istra htirnet av
Spanicn i stället lör i clel svdöstra. Inte så stor
avvikclse om nran betänher att nrin lörnråga att så
lel är lcgendarisk imin fanilj. Det är.lLI ialla lall
Span ien

!

Vad.jag sha liiira av n'rin l'ranrtid var ett problcnr

jag ttodclc att vandringens l'ilosol'islia

ensanrlret

skulle lösa. liksonr den läskigt existcnticlla fr'ågan
vem.jag är. Sorr-v-' mina vänner, det l<rävs nro'än 250
rril i benen för'att besvara dct..lag hal foltfarande
inte en susning..

Garn-gra{fitin gick relativt bla. Tvr,ärr gliinde.jar
borl a1t lotograf'era nrånga a! nrina garn-"taggar"
nrc'r lran l,3rr.jrr intc lä rllr. jr,'t.;rll ir! \alle ul)ll
clem i l'ullt dagsljus. alltid vid gabr ellel vägal där
folk kLrnde se nrig, var det aldlig någon sonr lr'ågade
vad.lag höll på med egentligen. Inte ens polisen. sonr
vid åtmiustone 1vå tillftillen liijrde l'örbi nrig uredan
.jag sydde l'ast nrina alster! .lag satte inle upll så nrånga

längs r'ägen oavsetl åldcr. har ifr-ågasatt vale sig
gratlitin i sig ellel mitt syfie. Bland de nränniskot'
som r,äljer att göra en pilglirnsvandring eller sonr
pratar ned en tant flån ett fi'äntrande land är
lilinratförändringarna ett erkä11t ptoblem. Det är
g

läd yan dc

Min

!

starl<aste för'hoppning var att.iag skLrlle hitta

i liden att n'ran nånstans på vägen för'sökte
iörändra n:rgot. att en omstä lln ing är'på gåug. Tyvärr
han-jag irrte rapportera något sådaut. Tvärtour är'clet
"bLrsiness as usual" sonr gäller precis överallt. Och
hela ELrropa är dränht i biltrafik.
Det sorgligaste är nog änclå när'.iag glädjestrålande
berättar lör nrin dotter. bosatt i Spanien. att det är

tecl<en

där' det finns atrsolLrt l'lest soll':in.qale och
vindl<r'afi,crl. och hon säger at1 de flesta inte är'
inl<opplacle. Den nya regeringen (det var den lörra
sorn gav de generösa bidragen lör att bygga deul)
har nämligen in1ört cn cxtra skatt på f'örnyelsebar
el. F,nligt dottern lrar den nya rcgeringen starka
kopplingar till oljcbolagen. Vrlkct är värst. skatten

eller n l.i<-l.,.PP lin rr lrtr'l \cl itrrc..
Något har docli slagrt rn. Dct har varit l(u I I Och.jag
klalade verkligen av cict. vilkcn triLrnrfl Och även
on .jag har gått l'cl .iänrt så är.;ag.jättedul<tig på att

fr'åga så det liiser sig

alltid till slut. Så mitt

s.jälvförlroencle har vLrxi1.
Det som har giorl stilrsl positivt intlych på mig är
ändå att.jag nästan valie dag har träfl'at genuint
vänliqa och lr jälpsarnna rnännishor. Vär'lden är l'ull
av clern" clet är det b:ista.iag tar rnecl ntg fiån

vandringen.
f(1j.1j113

r111:n11.

din garnbonbale
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i Kålltorp

som.jag hadc tänl(t liirstås. Mcn.iag har Iätt en
"cool^"-stänrpel av rrngdornar' (a lla rrnclcr 40 ) sorr.jag
ber'ättat det liir. .la..jag är nog laktiskt gansha belåtcn
nred att inga. inte en enda en av dem -jag talat nted
Männisl<an iKålltorp, stadsdelsför'ening i Kålltorp, Råstensgatan 4,,116 53 (;öteborg
Tel: 2l l2 54 Plusgito:43 I 88 09-3
Lolialeri MiK-l<nLrten på Råstensgatan 4. l<eraniklol<al på Sanatoriesal. llC. vrivlokJl på Ärt'nprisgatan -i
Hcmsida: rvrvw.l<a lltorp. in lo
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Kallelse

till

Årsmöte 2015
Människan i KålltorP
i lokalen på Råstensgatan 4
onsdagen den 25 mars klockan 18

Dagordning:

1

.

Mötets öPPnande.

2.

Yalav ordforande, sekreterare och justeringsmän föt årsmötet'

3.

Föreningens vsrksamhet under 2014 foredrages'

4.

KassarapPorl och bokslut.

5.

Revisionsberättelse

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen'

7.

Medlemsavgiften fastställs.

8.

Val av styrelseordförande för 2015.

9.

Val av styrelse för 2015.

10. Firmatecknare utses.
1

1.

Val av revisorer.

12.Y al av valberedning

till

årsmötet 2016'

13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

Efter mötet serveras kaffe och kaka.

Varmt välkommen!

J-1

Schackny-heter
på
Tillsamnrans nred Berlil Eknran har'.iag i år gloft et1 andla besök hos sanrtnanlagt fen fiär'deklasser
lår pröva på att
Kålltor.psskolan och Torpasholan. Vi får'en lektion (zl0 - 60 nlin) per l<lass och eleverna

spela schack.
sour en lO-åring har
kan
fascineta dagens barn
lortfarande
förrnåga rill. Faittastiskt att detta spel sonl är'rrrinst 500 år gammalt
rned tillgång till TV-spel oclr andra elehtroniska uodernitetet
De allra f'lesta tycker det äl ett välcligt roligt

spel och anr,äncler all den lantasi,

4-5
28 lebruari ägel så schacl< 4:an nrnr. den stora kvaltär,lingen f'ör cöteborgs del De
betalat resan
bästa f,lasser.na kvalificerar sig till en Sverigefinal i Väster'ås- där Sveliges Schachför'bLrnd
för alla deltagande barn.
"r,åra" sholot stätle| up1l. Några av denr brukar sedan fbrfsätta
Jag hoppas rl-atuklu,f att många l'rarrr fr'ån

Lördagen

de

med schack i vår hltrbb.
yrrgsta är i 7-8 års
I(ålltorps schacksällskap har rdag ca 40 medlemntar varav 20 är 25 ål eller yngre. De
tie.jer/kvinnor är dock
ålder.n och cle äldsta är pensionärer. Det är alltså ett rejält åldcrssparrnl Antalet
fortfarande lågt. Jtrst tlu är det tlc i ålcleln tt l2 år'
lccler sin division IIIKålltot.ps Schacl<sällskap har-tre lag sotrl spelat i allsvensl.a sel icn. Vårt lör'stalag
lå en plats i division II till
gt Llpp, 11är tr.e omgångar åtcr.ståt.. s.lalvklart satsar vi på att vinna oclr dZirnrcd
iori.'r. Äu"n vårianJ.alag, sonr slrela' i clivision IV har chans att vintta sin serie Men clär är det nrinst

tle lag i den s k toPPstriden.
trnga debutallter'
Vårl irecl.ielag speiar i rien Iägsta se'ier. division V. Detta lag består delvis av ganlla och
och vtrtlnit båda sina
En av deir äiknbanen Eliecer Espinosa Saria. sonr deltagit i två setielnatcler
gillar sclrack och tar
Han
KLrba.
particr. Eliecer stuclerar nu i Sve|ige. nlerr koll'lrIer att återr'äncla till
tilll]illet i al(t att lära sig tala och förstå svenska bäitre'

Vill du

veta rner.om vad sont häncler i vår schackhlubtr? Gå in på www.kallto|p. info/schack.

Per Bergströtr
0738 36 3\ 47

Per@kalltorp. info

Kanslie vore det på tiden att

MiK

g.jo

rde en s.iälvklitisl(

.jämstäl ldhetsanalys.

Frågol sotr: Varför ät schacl<
kiublren så mansdonr itterad?
Varför'är clet bala kvinnot nred
i

kelarniken, väntar på att få ett

svaf.

intillkan vise ett
fotoglafi från etr intertrationelI
På bilden här

sclrackturuering 1929

i

Carlsbad. Ensam l<vinua längst

nele

till

vänster är Vera

I

it

fi

Menchik.

När schackmästarer Albcrt
Becher insåg att en livinna
skullle vara med i tär,lingen sa
han a1t clerr son för.lorade nrot henne skulle lå den stora äran :ttt bli rnecllent i Vela Menchilt ClLrb Han
tyckte uog iirte att det var fU llt så l(Lr I clå han s.jälv i sanrnra turnering bler, dcn förste nlccllennlen i-ittst derrna
BS
klubb. Vera Menchik val sin tids skicliligaste livirrnliga schachspelarc

auiz
Gnugga geniknölarna och
allmänbildningen ihop med dina
'.i

.

grannar
Nu blir det MiK-anangerad Qttiz på MiKKnuten. Vi tävlar i lag och om du inte har
med dig ett egct gäng så fär'du ett på plats.
Det blir fi'ågesport i valierande ämnen sanrl
ka1le med dopp i vanlig hembakt stil.

i

Fredag 27 februari

klockan 18 --

?

MiK-Knuten
Råstensgatan 4
Entre 30 hronor och då ingår tikat

Fortsatt bra MiK-eko-nomi
MiK:s ekor.romi ser Iius ut. Det finns ett re.iält
ör'crskott på föreningens banltkor.rto.
Ärsredovisningen är inte helt klar änntl. men
vid år'sskiftet rör det sig om tillgodohavanden
på dlygt 100 000 kr i icke bur-rdna medel. Och
det är.ju väldigt bra för en så liten för'ening som
vår'.

Troligen hal vi blivil bättre på att söka de bidrag
som vi som förening kan fä. Och så har vi blivit
bra på att dra in pengar gcnotrr till exempel
försäljning av Enjoyhäft en.
Föreningen tjänar ca 10 000 på Enjoyhälien
varje. Eftel loppisintäktel och r.uedlemsavgifier
har En j oyförsäl j nin gen bl i vit f'örer.ringer.rs tred je

fr'ån ÖrgLlte Härlanda SDN.
Dessa pengar kommer att gå
ett mer

rimligt

gage

till

till

att kunna betala

artister på "Kålltorp kan"

och att låta våra schackspelande barn och
r-rngclonar ål<a glatis till taivlingar runt om i
regionen.

till

onsdagkvällarna
på rampen som.iu är en av våra mest utåtriktade
och lamil jevånliga aktiviteter.
Om du har lust att vara med och utveckla våla
onsdagkvällal så är'du varmt välkommen att höra
av dig till Per Bergström, Det finr.rs lnassor av
En clel kommer också att gå

kul ahtiviteter man skulle kunna ha isamband
mecl lion,grilln ingen på onsdagskvällarna.

största inkornstkälla om man inte rälinar

Oir du är intresserad av att höra mer on

kommunala biclrag.
För 2015 har MiK lått 35 000 i föreningsbicl'ag

föreningens ckonomi och verksamheten under
året som gått - korn till årsnötet de r.r 25 mars!
BS
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Kålltorp l(an Quizkvä1l 2712k178
Vernissage ' Karin Nilsson 7l3kl 12
Vedic Art - Gaila berättar 913 kl I 3
J- Kåntorp r{an.musikkard
1- Påskpyssel för alla 16/3 kl 11,
13 - 15.30

\'_lu

I
I

Prova på balboadans 2313 kl 13 15
Ritworkshop med I{arin 30/3 kl 13

rv-Linrl:rgar:
tlkulele på lätt nivå

-

kl

13 (udda

Liv i Kåltrorp - kt 13, (jämn v)
Nu och fiirr, berättclser, foton, studiebesök
m.rr. Här' lian hända rrycket. kom in och ge
lörslagl

ii,:l;,Jä1iff"";} i.#ff|:]'Ji",
Virtr_ och Stickkaf6

_

kl

13_15 (Lrdda v)

Lyrikgrupp - kl 16.30, I ggn/mån.
I-äs" insltireras. sl<riv. Ledarc:

v)

,"

Margareta.

Anrrälatr

Träning t-ör nybör'jare. Ledare: Inger. Start 9/3

Drop-in - kl 13 - 15.30
Ta en fika^ snacl<a. spela spel. håll ett föredrag
ellel gör helt enl<elt vad du vill i vårt öppna
vardagsrum. Ibland tenra: se l'örsta

siclarr.

sd:tg:tr
Skapande verhstad kl 13-15

l*L'-t

Fritt måleri i harmoni kl 13-15.30
Träflhs tillsarnrnatrs töt' att inspireras

och

urvccl(la ditt självständiga rnåleri. Ledare: Kicki

\r,hc(i l(ålltorps stickkafd - från

18.30

Martinus andliga vetenskap - kl l9-21
En studiegrupp l<ring Martinus texter och
symboler rned

Ingrid.

Shogspromenad!- l(l t0
Vi deltar upp oss på längre eller l(ortare sträcl(a.
Stavar flnns a1t låna. l_edare: Niklas & AM.

t0_t2

Fritt broderi

och sömnad - hl
Kom och inspireras. ta lned egct eller. leta hät.l
Ledare: Rose-Mari och Ann. Drop

inl

_

Samtal oln
Anrrälan.

kl l0_11,30
nrind[ulness. Ledare: Cathy.

Lev i nuet

_

Enkel Meditation kl 14 -14.30
Stanna upp och gå inåt err stund. arrdas. hitta
lugn och dig själv. Ledare: Nina. Drop-in

ditt

- kl 18.30 ( I gng./nrån)

Lcdare: Ingrid.

Sopplunch - 11.30 - 12.30
[,al<tosfr.i vegetarisk soppa och fil<a
efier prorlerraden.

ser.veras

Filmklubb! - kl 13-16 (o.iämn v)
[eel good och tänk till, fiLn fi"ån hela vär.lden
rned eftersnack å la Tala liv-tala filrr rned fika.
Ledale: Anna och lnger

Grönt matlag! - l7- (l gng./rrån)
Vrll ciu laga vegetarisl( rnat och äta tillsanrnrans
rlcd oss,l l(ontakt: Arrki.

Stresshantering: - kl 17-19. Start 2112
Obl. a'nrälarr till Hälsotel(et 03 l-16,5 5I g4

Bokcirkel!

För både vuxna och bat n. Ledare: Per Drop-in.
!..:.:ttl*,,jiT:

'l'lsrlaqar

Mindfulness

Kålltorps schack hlubb kl l8-21,

l..rtrdlg:tt:

Annrälan!

Ilcrrfrukost med Ulf- kl

9-10.30

28t2.28t3. 18t4" t6ts
()_!l_sdaga r'

Italienska år kul- kl 10.30-12.30
Träning for dig sorn l<arr lite grann. nybörjare
också väll<onrrra att prova! Ledare: Gelt.

6

lti

n:l:t

sl,:

MiKs textilgrupp

- fr. kl 12 (.järrn v)

l(ontal<t: Eva. Anntälarr.

Missa inte årets andra

'oKålltorp kan"
Fredag 13 mars

kl 18 -- ?
som vanligt På Mil(-Knuten
Råstensgatan 4
Arlister denna gång ar Alcantara

trio

.,Alcantara består. av fhoI Ahlgren. nultiinstrumentalist och erlaren inom grekisk. rnedeltids.
nordisl< och cajunnusih ll.år.r Lor-risiana. och Navah Elbaz san.rt Fred Söreussotl.
Navah är e1 magish l'lar.r.renco- och laclino-sångerska som behärskar 8 språk" född i Israel och
Llppvuxen i Tur.risien. I Sverige n1ötte hon kär'lekeri Thor.
Tillru*,r1un, möter dessa bluegrassmästarer.r och caj trnviolinisten Fred Sör'ensson. En unik
och spännande trio som man inte bör t.uissa. "

...........och GöteborgsbanAet
att b.jlda på

OblOmOV

som nred ståbas. gitarr och stämsäng ltommer

lrusih influerad av genrer som {blk. indie. singer-sottgr.vriter, altcotttltry. och pop.

Förtäringen blir som vanligt enkel men utsökt : Fika med hembakt.
Och prisct är som alltid lågt: Entr6 30 kronor, och då ingår fikat!
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Snart börj ar odlingssäsongen
MiK:s odlingsgrupp liåller till i Kålltorpsparken. lekplatsen
Soh'osgatar.r. och odlar i pallkragar'. Det är ungelär 20
medlemmar i denna grupp. Att vara med i gluppen är' gratis
men ett medlemskap i MiK krävs, det kostar 100 kronor om
året för en ensl<ild medlelt.r. 150 klonor on.r året om tnan
att hela hushållet ska vara medlemmar.

Just nu är det några pallkragar lediga, så onr du

vill

vill vara

med i odlingsgluppen. ta kontakt med Anne-Marie Blom på
MiK-Knuten, på telefon 2l 12 54.
Och ni son.r redan är rned i odlingsgruppen: Kom ihåg att
det finns pengar kvar från startbidraget från kommunen. Korr
gäura till årsmötet, det är en riktigt bra chans att lära känna
föreningen bättre.

