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2012-12-08, Göteborg

Kära IOGT-NTO-medlem!
Snön faller och vintern stegade in i vår stad lagom till första advent. Affärerna fylls med prylar och
plånboken blir tunnare. Det är tid att umgås med nära och kära. Vi skänker också en tanke till alla
som inte har det så lätt i juletider. Vit Jul är en påminnelse om att vi tillsammans kan göra julen lite
bättre och att julen är barnens högtid.
Vi vill även slå ett extra slag för Kickoffen för Kampanjåret 2013. Detta sker på Nordengården den 21
januari, 18.00-21.00.
Såklart inbjuder IOGT-NTO redan i december på samvaro och gemenskap.

Händer i december & januari, Aktiviteterna görs i samarbete med NBV.
________________________________________________________________

Familjekväll & After Work blir LUSSEFEST den 15 dec, Nordengården
Det närmar sig jul och det har blivit dags för hela IOGT-NTO rörelsen att samlas till ett stort
julfirande! Det bli julbak tills pepparkaksdegen sprutar ur öronen, julpyssel tills vi limmat fast oss i
borden och julsång! Dessutom visas det film för både barn och ungdomar i Nordengårdens källare.
10.30 barnfilm och 13.30 ungdomsfilm, åldersgräns 15 år. Tröttnar man på att äta julgodis kommer
det finnas tomtegröt och macka för ett frivilligt matbidrag på ca 20 kr.
Mellan kl.10.00-15.00 är du välkommen! Droppa in när du vill. Varmt välkommen till
Nordengården på Stockholmsgatan 16 i Göteborg! Obs! Anmäl gärna innan så att vi kan försäkra att
gröten räcker, på 070-222 70 09 ellen.eklund@iogt.se.
________________________________________________________________

Visst ska väl After Work-kvällarna få fortsätta även nästa år?
Kom med idéer till hur det kan bli ännu bättre och roligare! Vi behöver dig som vill vara med att
planera och genomföra matlagning och/eller aktiviteter så att det går att genomföra igen. Kontakta
distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på 0730-77 52 44, sofia.hm@iogt.se
________________________________________________________________
Luciafrukost - 13 dec, Nordengården - INSTÄLLT!
För att komma i julstämning hänvisar vi istället till Lussefesten den 15 december 10.00-15.00 på
Nordengården.
________________________________________________________________

På spaning efter IOGT-NTO:s framtid
Nu kan du gå på seminarium i Stockholm, fast hemma i soffan! IOGT-NTO livesänder sitt
seminarium ” På spaning efter IOGT-NTO:s framtid”.
Tisdagen den 11 dec kl 18.30 – 20.00 via webben: framtidsforum.wordpress.com
Du kan även delta på plats. Läs mer i bifogad fil eller på http://iogt.se/event/pa-spaningefter-iogt-ntos-framtid/
________________________________________________________________

Vit Jul!

För sjätte året i rad arrangerar IOGT-NTO-rörelsen, kampanjen Vit Jul 2012-12-13 till 2013-01-06.
Då hjälps vi alla åt att anordna aktiviteter under december och januari månad för att barn ska ha ett
roligt jullov att kunna berätta om när de kommer tillbaka till skolan. Vi samlar även in namnunderskrifter ute på stan, där vuxna över 18 år lovar att inte dricka alkohol under julhelgen för
barnens skull, säljer pins, och skriver debattartiklar och insändare m.m. Prata ihop er i er förening
och se vad ni kan tänkas vilja göra! Än är det inte försent att samla in underskrifter på stan eller
uppvakta politiker. Det finns material att tillgå på Distriktsexpeditionen. Ellen Eklund
ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09
Information om kampanjen Vit Jul finner du även på sidan www.vitjul.se. Eller vänligen kontakta
Linda Tjälldén på 070-190 84 13 eller linda.tjallden@iogt.se
Kungälvs föreningen Nya Bohus kommer stå utanför systembolaget den 13 december och informera
om kampanjen. Vill du vara med? ellen.eklund@iogt.se 070-222 70 09
_______________________________________________________________
Vit Jul och TÄNK OM på Bio!
Den 14 december 17.00-21.00 planerar UNF och IOGT-NTO distriktet att stå i entrén på Biografen
Bergakungen i Göteborg tillsammans med Göteborg stad, det blir lite tävlingar och information om
vårt arbete. Innan Twilight och Hobbit kommer det visas en TÄNK OM reklam snutt som uppmanar
vuxna att inte langa alkohol. Spana gärna in reklamsnutten:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=b4tT7FZyILE&NR=1
Vill du vara med oss i entrén och gå på film gratis som tack? Hör av dig till ellen.eklund@iogt.se,
070-222 70 09.
_______________________________________________________________
Kickoff för Kampanjåret 2013
Kampanjen som förbundet sparat pengar till i flera år, kampajen som kommer få IOGT-NTO att
synas i samhället, Kampanjen som startar i maj i samband med Folknykterhetens vecka. Kom på en
inspirerande träff och få reda på vad kampanjen har att erbjuda! Boka redan idag in den 21 januari
18.00-21.00 på Nordengården. För mer information, Se bilaga.
_______________________________________________________________

Ny distriktshemsida!
IOGT-NTO distriktet i Göteborg och Bohuslän har fått en sprillans ny layout på sin hemsida! Spana
gärna in denna på www.iogt.se/goteborg. Har du känsla för layout och gillar att hålla saker
uppdaterade? Är du sugen på att vara administratör för sidan? Kontakta distriktet på
goteborg@iogt.se, 031-775 860.
_______________________________________________________
Kurs Kurs Helg
Ännu är det ett tag kvar, men almanackor kan fyllas fort därför vill vi redan nu slå ett extra slag för
förbundets Kurs Kurs Helg 2-3 februari 2013. http://iogt.se/event/kurs-kurshelg/
Det är helgen då förbundet slagit ihop massor med olika kurser som de erbjuder alla medlemmar.
Bland annat kommer det finnas kurser i alkoholpolitik, Alkokoll, IRMA – medlemsregistret,
kommunikation, press och media, projektkunskap m.m.
__________________________________________________________________________________

Vill du vara JUNIS ledare?
Söker Du en “Ny Roll” inför 2013 och gillar barn, teater och utmaningar, då skall Du kontakta
Mariana Veen för hon letar nu efter teaterledare till en grupp barn I Lövgärdet samt till en grupp på
Nordengården. Mariana letar också efter någon som vill avsluta 2012, med att vara teaterledare på
Nordengårdens jullovs teaterkollo den 2/1-4/1 2013.
Du når Mariana på: Mariana.van.veen@junis.org, 0733 838 338
_______________________________________________________

Händer något speciellt i er förening som ni vill slå ett extra slag för?
Skriv då till oss och berätta så lägger vi in er aktivitet i månadsbladet!
Vänligen maila distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på sofia.hm@iogt.se
________________________________________________________
Sätta Göteborg & Bohuslän på kartan? – Gå med i en påverkansgrupp!
Vill du vara med och förändra, påverka och söka/lära ut kunskap och arrangera revolutionerande
evenemang för IOGT-NTO-distriktet i Göteborg och Bohuslän? Anmäl dig då till någon av våra
verksamhetsgrupper inom socialt arbete, alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, förebyggande
arbete, internationellt arbete eller värvning. För mer information, kontakta distriktskonsulenterna
Ellen och Sofia.
_______________________________________________________________

Tips!
Du vet väl om att IOGT-NTO i Göteborg & Bohuslän finns som sida på Facebook? Gå gärna in
och gilla oss, så kan du hålla dig uppdaterad om aktuella aktiviteter och även bjuda in till egna
evenemang. Även vår Secondhandbutik Vännplatsen och verksamhetshus Nordengården
finns som sidor på Facebook. Gå in och gilla dem också!
________________________________________________________________

Besök Secondhandbutiken Vännplatsen!
Öppettider
Onsdag 13.00-19.00 Torsdag 13.00-19.00
Lördag 12.00-16.00

Adress
Gamla flygplatsvägen 38 Amhult,
Torslanda

Vill du arbeta som volontär på Vännplatsen?
För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0707-395214 eller info@vannplatsen.se.
Besök deras hemsida: www.vannplatsen.se

______________________________________________
Vad händer mer på förbundet?
För att få veta mer om utbildningar, föreläsningar och andra evenemang på förbundet,
vänligen besök denna länk: http://iogt.se/events/
__________________________________________________________
För konsulentkontakt, frågor, information och anmälan - ring eller maila:
Sofia Hagström Månsson, 0730-77 52 44 sofia.hm@iogt.se
Ellen Eklund, 070-222 70 09 ellen.eklund@iogt.se

God Jul & ettGott
ettGott Nytt År!
önskar
IOGT-NTO-distriktet i Göteborg & Bohuslän

