Årsmöte 2016

,!4

onsdagen den 16:e mzr rs
klockan 18, på MiK-Knutcn
Kallelse och dagordning på sista sitlan.
Ta gärna med den till mötct.

Eller å rsmötct fikar vi
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Frivilligcentrolen Knuten behöver

fler volontörer

Vi har volonärproiekt för flyktingar på Kållebo och fhra boenden för
ensamkommanden, måltidsvärdar på TräffpunkErnas restauranger,
högläsningsgrupper för äHre och funktionshindrade och är öppna för
nga andra förslag för ett tryggt nårsamhälle. Kansl{e vill du starta en n
intressegrupp?
I(ontlkta Knuten pi mik-knutcnTi hotmail.com
ellcr 031-21 l2 5.1

Liten tuva stjälper ofta stort lass
Ilöslens stora fl)kljng\ag har \,al fnt rnanga nrtriLnrlerxö\cr rlrgii I eI in:arr. Dcj L:irr|s j! iofr drr der ilrj:
rnÄsor a\ små salicr som skulle krnfa giira -rr.rf sk |a.l lirr .f r'l\kr r!. \r ..r lu Lt ritra dcrj !ogu{ilrj
historjen orn h(n lilen lLr!an i rubriltef ovaf ibla|ii liir| \ir u
I scplcnber niir der p iltrligt korr nas:or a\, ioi\1ltIirc.h!,rlr\iilj iLt iit iig\tit tir,tikofl|r g|fgl .t:r!

\'is"dedctsigaLtde\ill€ ha lirlk sonr prala.le
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tappadc jag sLrgen.
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nLLr:r

r!rnn.!or

..i,li

r)in gronne Agneta. som iir m\'ckcr cfgiri:erad jnlcsr.I oIsIro c ir. orn jag inre t{Lrjdc rair {a
migatt dclla i liirhj:iLpei på Ktjll(!4rs sjukhc O\ar:l .,.ra rlif (1. l.g. r i.r ta| .s iu rt:nlrLrt Sii\trra\å.tc,t t
en onsdag klocl(a lre. Snöpijlll |oS vur det !e.k,r 11. rl a hai.| !.Lr tell ql tl.a| \tiotitf or I ins.| Lom. tri. c|
erd:Ll Deldökdockutperl(\lnfa..L alof iH:ifhrJåtölrn r!.iol]LririrdeLiai|!ii.efk\.rta!i tom..tå:r
\iii ifleat]lomalisktplaccråsinugL,rfäckåll..jag\ lbrrr r.pr!\efrerr nri! siijl\ ru|rcrå Sii dctqt.rdel.rs
Sedan fiågade

Vi hadcen inneboendc

c1r lag. Erka. Ilon tr,rde.obbår iNorgeocr Lndcr ti(ter h\rr rir !jn liigenhet ril eft
liiln Nepal (gäsllorskare påChNlmers). Närhon korlrr thata irilr i\org. håd. LronadssirrLrltoner häri
sranbliuilit rusvåmrcså hon insålr åtl l.of hade lärl"re irrr hiila |rig.t ii'\rdde hrit. Si ho| ho(tde hos nsi
nedirr de fic{ rcspil all lera lägcnhcl Di ko'\rall |rata olf .U ua ! r (,lii r.t \ii'tai.ri.tdrg.t,r.l).n.rii.
docl all hltttl cr oliänd viif. Sta| siis\ \rrlr lirl a! f]tii|!.r I.I iLrr \.f llir I ll I jirll rr. trlir \'lrsi il {ter
l(lnsrgt:r\hrlirlel.iojo.piKäl torpssiLthem.rnerii.t Liiff. I. h.Lirll!ri roctr \ii .uinrisririr\ iicrli
aft biLd! hefr. \å. de hiirfepa escrl]tr l(rfd€ ju !arr enk:r r ,ii jr nci | \t.n t ct tiiud.r tåir gL nn biL(tir rjr
deln medar I ka boddc ]i\ar. Hof flltladc lillbaka i itL 1{r rai nlr!.- |l)rr 1rc I tå rrpirirrle
irg ljk5on kofl|tilen
rr.d rlepaleserna. Sä ännu har \i iiLe rati nigra okiindä !ä |.r fl |r r:tdag
Niista rröjlige ingån!r uppsLod dir rnif brorsdotter bcriirlrtc pri i:ic.h.o. ,rr ho r ikr I e rtclr. i fåsor !onr
hclle hleglåt onsfil(n. Nler vad bft l:inL,te iåg. lt (a hrr i.g j I tr tiLt rri|irt ljI rr\ckrl pit så.lcr rorte
turgem Jagrirgdeoclrllri.sademnsvåge|skalLlorsdorre'lrj,\r(jlir m(,itc rnrjr roIjiLLt e!:i Nrl \liqerhorr.
sidafr rarsarflalanter\l I .le inte ha,:lär: ile !j ratrLriLt\ s ra Lr|!1t1,ni|.1 \a,t {iin\1ejng är iir!tör
grinrral: (.lag är l!å åf iildre äf rrin :,\äcers .. rN ,- r \ I I
D rrr , ,;n ktln bi.tt me.l
nålrol nir man j sjiilvl lerlicr iir en beLastnin!. ja drL ftrrar inte
!r].t, jr! rtiL
Nyft år. nya kroJier ar rå lag i gärnla titttio,'1al(oLri'randen. D.t s(r \aiL tiir l{a en q,i arr trilru nånt;fg ntr
göral |ram med cliireborgs sråds lremsida- lilick r(tick {li. i ocr där: ärrrigen. h täde
i,.g dctr r!rt |erfeL(,
uppdrag lir rnig: harrdarbeLsllkamcdlivifforrciFc.(l\e5t)raliliir Irrl rcrrrqrmhcst I)et ånnreri tirrrr lti|
ait ladd0 hem. l{licl( lillck toppc, oc r så vrr dertaråå!r\ r
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Under våfterminen ordnar MiK två "Kålltorp Kan"
\,ird ör

-Kålltoe

K.f

rndrar

kanske den oin\ iqde.

Del hcla staftäde lör rågraär

sedan med att ElisäbeIh
Tingdal fick en ljus id6: att
försöka få lolialå förmrig.n att
uppträcla under enkle föfl ner i
\'år finä lol(al NllK KnLrten på
RasLe Sgaiaf.

I böflan gick

v:il lilc rrögt
men nu hal konceptet lin
slipäls och kan sammanfatlas
deL

ungefår så h:ir:
Rlandad livenusik. flka rrerl

hembahade goda liako r.
N{) cl(et folk Trän!rt. Llra
stänrirg. Prisv:ir1.
Rijsler orn lillstållningäIna:
Det är unikl för dct är sir
enkelt och ansprakslijst.
Nlan blir på bra lrurrör. det
lif nå1 särsliilr rned stärnringef .
s!åd ått s:iga \,ad der beror på

Fredag l2 februa ri
kl 18, NIiK-Knuten, Ilåstensgatan 'l
I-ovar vi er en sagolikt blandad hväll
lntrc'40 kr for vuxna. tsrrn gratis.

Iril<:r irTgårl

crutlcn

Mams and Påps Lr inledå fred lolkrrrusik tiärr olika delar e! l!ndel.
(;rLrppen stalJad€s Lrl(rllrordentLigt a\ niigr. rnarnmor. som r:rl(äde lla barr i
s. lne l{las\ i Kfr llorprikol.rf. Scrl:rr 1li Lom ragrr Pappor oc I på dcrr !ågcrr
ar det

Piånistcn Ua young Sul spelar och ber:ittar oln klassisk rrusik. Hor :ir fijdd i
Nlälmai och bijfjåde spele plafo redan som lerråring Bakom sig har hon en
gedi-scn pianistuLbjldrlng bl a \id Rotll L)a|ish l\'1usic Åc1adem}. Hon har'
frcdlcrket i radio och TV br(le ioch utentiir Srerige DessLrtom har hon
LLrdcr\ sat !id rrLrsil(hirqskohn IrgcsLllrlochaIiniriatr\'lagrrelill(lotherrburg

Kvällen a\'slLLtas lncd att \i lir besiil( a! t\å grupper t']ån I.iongskile
toll(högskola De:irLrLepålurnöLLn.:lerreckanochriharhal'lturcnalllådclll
till K:illtorp I.en
IDen rS€kunden ral rr sis tlcrr liirrta luLrppen. ionr spe .rr elier [rlapaLrsen.
Den ancra grLpperr. CIIABO bllri sr:r grtpper rLi få I(a llorpkir
B:rdå !r uppcrna spe ar azz olira lirrfcl. bidc nårdärrls och rner mod€rnt i
n)ä arrängemaIg.
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Vårens andra Kålltorp Kan blir de n 8 april
hloclian 18, MiK-Knuten, Råstensgatan :l
llela prograrrmer är irte lilart äfnu men \ i lia i lo!r ä1t k\:iLle r bilLjxr n€rL nredr\ ok.r ide rn0slliLrrdedril ir
gäng musikstLrderande- n:imliger .sruppen Ha'npus F0lkbånd.
Ciruppen best:ir av Hampus Hedgrund cittem. Linn Krogness 1(onträbas. Hanna Eriksson

iol

n!

å\, el1

och Joharna Llerlhelsen

klarinell. Halnpus studcrer klasssikl pian.' pri Vadstena lolkhiigskola. I inn Hanna och Johanfa går på Högskol:ur
1ör scen och rnLrsik, klassisli inrilitning
Cruppcr bildsde\ då någr a i gruppcf studemle pil LLrn re\ ad tollJriigslirrh. cn m iliö liLll rr rr sk.rpunr c toner inofr
på

irnesseochglii.ljcå\cri rosdL.\.rii0r r\llirl(errtl( delrIgefrear"ir.trål.ig
kvillen liommc. Lrrn och llaffa kerrslle också biLLda pi i assisl |lrsik a\ PiazoL .

t'{)lkrrrrsiken och skapar
LJn.:ler

Quiz

Gnugga genil<nölarna och allrrränbildnirrgcn ihop med
grannar och andla bekanta.

w
@

Nu blir det MiK arrangerad Quiz på NliK Knuten. Vi tävlar i lag och om dlr
inte har med dig ett eget gäng så lår du ett på plars.
Det blir liågesporl i varier-ande :imnen sanlt kafle med clopp i ranlig slil.

Fredag 4 mars kl 18 -- ?
MiK-Knuten, Råstersgatan

Inträde 30 kronor
Fika ingår
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sthttkjuniorcL Dui.l Btiiitr
i tiut.t.L \1 Dcnir hrnb. kl hheh\ Itrntorntnndrc Idn
^,d!
Ri.rornvic, he de tspt is. ralenti n lkerhere,.lrerr
luntot: ,n/ Ilutzo Lind'!tot
Ln

Schacket har kommit igång på allvar elter ,luluppehållet

Våra bam, ungdorrar och vlrxna är inblandade i a la mi;l igå t rn€ringar i CöLebo€strakten och ij\,riga
Sverige. För när\'arande harvi etttio tal akti'ra baff och u|cdomer lrria! derrr harLrLmärkt sigspecie lt
under senare tid.
Ida Rizvanovic (fidd 0i) dellog i ilirk,SM i Nlalnrii lijr rigra \ e.lto, iedrf A\ cirka.l0 detralrare fi.i|
hela Sverige l(.rm hon på l'1 platsl
Vålenlir Åkerberg (fddd 0l) deltar i en stor väsls!ensl( LngdomsrLfIering (Ra ]schacke0. Efter lenl
tumeringar av sjLr på olika platser leder han samrraf legl liglrr i sin åldersl(lass j ö\,erlägscf stil.
Ida och Valentin går i samma klass på

-forpaskolaf

och är själ\ kta( rr) c iet sodx rcprcsenlanr€r för Kålltorps
schäcksällskap Be(ilEl(man ochjag har besökt tlardeklasser iKir nl.ps\toa|(lresl"cker)ochToDas\olan
(två sl_vcken) i det s k Schacl(1']ran-proj€i(ter. Der ska nr\ nnr Lr1 i rrr !lor schackturrering i biir iaf äv nrrrs.

Seniorerna deltar i både la-q-DM och seriespel (rre ag) och schåckrdllar p:i Kålltorps ffitidsgård varje
iisdag. Alla ä rälkomna.
Kort sagt, Kålltorp schacksällskap har en nrl,sket levandc schåckvert(saffhcl med deltagare ft:rn 9 årtill 70plussare.

lrer Bergslröm

lFörefrag
Martinus och den andliga vctenskapen.
Föredraget ger en inblick i den världsbild sol11 t-ötfettaren ivlartirus besl(river i sin litteratu.
Genom analys av de andliga lagar som styl tillvaron går del att. gcnom Logik- iör'sti'i livet och
r,ä1den vi level i. Martinus menar atl relision och sisk velenskap går att 1örena och att
religionen kommer att bli tjll vctenskap. Nlarlinus prcsenterar srundcrnaliiren n-"_ hLrlnan

I

världskultur.

pril, kl. 18.00
Gunnarsdottcr MIK-Knuten, Råstensgatan'l
25

Fiiredragshål1areärlngrid

a

Vill du provq folkdonser

från ondra lönder?
Vålkommcn till Kålltorps Fritidsgård, Virginsgatan
söndagen cler 6 rnars.

Vi börjar kl I 8 och avslutar med fil<a kl

19.

Bertil & Lena Magnusson
lrån BaLhandansalna

V är en dansklubb i Goteborg sorn dansar danser från Bu gar en [,4akedonien Serbren. Kroatien
Rurnänien Ungern Armen en Turk et och Grek and
Vi dansar på måndagar på Al egården Södra A legatan 4

Föranmälantill Beftil

på: beftil.m:rgnrssonAlsp.se

wvwv. balkandan sarna. se
f,

KNUTENS VÅRPROGRAM

201 6

Måndagar

Diskussionsklubben 10.00-12.00
med Agnet;, Agncta och Marii i nråndagssoll:rr rill iörlnlddrgst:krL Drop iD1

Ut i skogen ska vi gå 10.00-12-00
Från Strbbet()rgeF VC, med Åke & ti.jster Ta ga.na rn.(i tik.r i ryrqsårk.n

vobntirerl

Oppet hus med språkkafd 13.00-16.00 Här behövs

råna svenskå, spcla spel, pys\la, h.rnd:rrbeLr, |:1lt cft iared :rg e cr gör hetl enkclt varl dr
i vårt dppna v:rdagsr!rI Drop-inl
Ta en fika, s.acka,

Ukulele på lätt nivå 13.00-1+.OO,25

/1,8/Z,

h.r iust att spela igrupp.

För dej, som provat Ukulele och

tS

/2,7

vjtL

samr 14/3.

/3

Ledare lnger. Obs. anmälan.

Mindfulness 17^1A3O med Cathy. 8/?-7 /3 pret Grundkurst

7501 5 ggr Obs. anmälan.

jin

Vi!atfåsilol(alenochgårscntillskolgårdcnlorn-jnrngeir.t.c(tare

Obs annräLrn.

Stickkaf6 i Kålltorp 18.30-20.30
SLick Lrt,

slick hit & sticka med oss,

rll. välkonnal

Ann hjiter

r

lr-:idrr och nychtåf r)rop

Martinus kosmologi 19.00-2 1.00
En shrdicgrnpp

kring i\4artinus nndlig. vctenskån, tc\icr

och st

nIr)krr

irt

Vå kommeirl

tngrt(l Obs. änmiitan.

Le.t.rr'er

Tisdagar
Fritt broderi och sömnad 10.00-12.00
Kom och inspireras, lär dig, deltå I workshops, ln rn{1 cget nrnLeri!t
Ledä.e: Rose Nlarioch Ann Fulltför ärvarande.

.

tcr ter.

h:i

Lev i nuet med mindfulness 10.00- 11.3 0
I ,l-r. o\ni r I ,'l -,..r,r '. Opl,.rranrlliL hclrlPr ri
Bouleträffen 13.00-1 5.00
Spela

I

crr:

lile bo!le och lika mel:l lriskvårdslrlubbcn Lednre: Stetrn & lennitFr Drop,inl

Enkel Mediätion 14.00 - ca 14.45

SNrnn.ruppochgåin:iten5tun!L.rnd.rs,hitrrditrlugnorhdigsrt\i..itarr.Ninnt)rjDinl
KnuFns trio I 5.00- 16.30
Det ar Jannc, Johnn_v och Rcine sonl ovar fljligr, ljter lnnräshskr och uppb.:j.hr ibiandl

Stresshantering 17.00-19.00, I / 4- 5 / 5
6 vcckors kurs genom Hrlsotehct

Anmälån:031 365 5t 8:!

Bokcirkel 1A.3O,26/1,23 /2,29 /3,26 /4 samt24/s

r! pral om nlassor åv bockc.
Onsdagar
Ihlienska 10.30-12.30
J\4assol

GIrd konversålionsgrupp

L.

drg som

Ans!,år ig: tngnd. Obt. annrätan.

k:n lite grrnn. KoIn in och prova!

Liv i Kålltorp 13.00-15.00 lämna veckor
NLr och

ldrr berättclser loton, studieb€sök m m. Har kr. h;ifda

Våga

måh 13.30- 15.30

myck-"1. korr in o.h gc iörslrgl

Alla kån viiga prova, l,ars handl€der \rigör e1,. också jnspir:rljorsLr$lykr-"r
och pro!ar "riLr konst, |nla liv' kanccpteL. De. som ko mrrtårsel

Lyrikuräffar 16.3 0-18"3 0,
L:is, inspireras,

27

/ t, 24 / Z, 23 / J samt

sk.iv Ledarc: lvlargarecl. Fullttör. närvarande.

tiI

ZO /

sta.tens

Drop-in, va <omnal

sa efrer

4.

The work 18.00-20.00 oiämna vecl(or
The work är en Lrnl"Jiisk sjalvhlål|smetod all bcarbeh kr:ingtrg.r kan5]or o.h Lrrkar me.l hrillir a! Byron
K.r'e\
4 fuågor och rn \:n|dning TD,gE le .l a rc :i r' B o I i trrey Obs. aDmalän och mer into: U/J4 0l U9 77 cter
(

Bo ihop öppna sto

rträffar 18.00-2 0.00,27 /7,

ptrs .l-4

sinser tilL

Om l(oilektivbcrencle.

Torsdasar
skapande verkstad 13.00-15.3 0
Återbrrkochudbrskningavolrkamaterialochteknlkcrr flcnri'.rId:r l.ed.lre: Lolrr

och

Aff

Sofic D.op-inl

Fritt måleri i harmoni 14.30-17.00,
Trlillås lilLsåm rans lör atl inspl.rras o.h utleckla ditt egel n,ill'l r l.edire: l(icki

Cykelskola för vuxna 17.15-19.00, Här behövs vobnlrirer!
l.t Obs ånmäLrn
Fredagar
Skogspromenad! 10.00-1 1.30
Vi dclrir upp oss på längr€ €ller kortirc strä.k3. ShvnL linns ntt låfi. I c(larr Anrre Vi."", l-otln m ll. Drop inl
Sopplunch ca 12.00- 13.00vegeLrrisk sopp.r (lahtosr.il o.h rikn servems ert€r promenaden.
Filmklubben FiK! kl 13.00-16.00, iämna v med st^rt 29 /1. (obs. ei v 8)
lilm, eftersnack & fika mcd " lalr liv - tnla iilm" koncepL Viftcnr.: kbssikc Drop inl
Afur work med sagor, berättelser och soppa 17.00-ca 19.00,
29 / 1, 19 / 2?, 18 / 3, samt 29 / 4. Kosnrad 2 5 :- för so ppa. obs..rnnrålanl
Vitråfläsilokalenochgårscntjllskolg:i.denlör!.rningen Lc(1..c

Dessutom:
Månadens konsnrär

Mindfulness för föräHrar på Kåken
öppen scen
Vedic Art kurs med C'aila?

Symbolpedagogik - ledarutbiklning?
Läskraft med högläsning
Föreläsning med Skiutsgruppen
Callerirunda
Flyktingguide, infodag

Våmfflyker på bussavstånrl
Husråd och volo nfärträffar

Parkloppis i Juni
Blockflöitsgrupp?

Sorgebearbehing
Coaching
Vuxendialog - samtalsgrupp om livet

Mail:

mik-kn uterriarhotnr a il.conr
Telcfon:031-21 l2 5,1

Årsmöte 2016
Människan i i(ålltorp
i lokalen på Råstensgatan 4
onsdagen den 16 mars klockan 18

Dagordning:

i.

Mötets öppnande.

2.

Val av ordförande, seketerare och justeringsmän för årsnötet.

3.

Föreningens verksamhet under 20i5 fijr-edras.

4.

Kassarappoft och bokslut.

5.

Revisionsberättelse.

6.

Ansvarsfrihet för styrelsen.

7.

Medlemsavgiften faststä11s.

8.

Val av styrelseordförande för 20i6.

9.

Va] av st1'relse iiir 20i6.

I0. Finnatecknare utses.
11. Val av revisorer.
12.
1

3

Val av valberedning till årcmötet 2017.

. Övriga fiågor

.

14. Mötet avslutas.

Efler mötet servens kaffe och kaka

Varmt välkommen!

