Månadsblad för April
2013-03-26, Göteborg

Kära IOGT-NTO-medlem!
(Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening)

Distriktet kan stolt presentera den nyvalda Distriktstyrelsen! Den består av
Ordförande: Barbro Ohlson
Kassör: Hans Jakobsson
Studieledare: Jimmie Norberg
Ledamöter: Daniel Alfredsson
Ann-Charlotte Arnborg Larsson
Staffan Snitting
Vi hälsar dem välkomna med vårsol och fågelsång och säger ett stort TACK till den
avgående distriktsstyrelsen för ett bra jobb!
!!! OBS: Ordförandeträffen den 23 april är inställd!!!

Händer i April
______________________________________________________________
Påskaktiviteter med Junis
På påsklovet har Junis lovkollo 2-4 april. Mellan 10 och 15 kommer en mängd lekar,
tävlingar, pyssel, film och en större aktivitet att genomföras. Mer info kommer när lovet
närmar sig på http://goteborg.junis.org. Sprid infon till era barn, barnbarn, vänners barn
eller grannar. Vill du vara med som ledare och göra ett meningsfullt lov? Tveka inte, kontakta
oss. Har du frågor hör gärna av dig till Jacob Arvidsson på 0701-908429 eller Johan Rapakko
på 0701-908425
Teater!
"Prova på att spela teater" i Lövgärdet på aktivitetshuset Kryddan under påsklovet.
Datum och tid: 2-4/4 kl. 10-12. Kostnad: Gratis.
Kontakt för frågor och anmälan: Mariana van veen 0733 838 338,
Mariana.van.veen@junis.org
________________________________________________________________
Greg Bennick 3 april
GREG BENNICK är sångare i Trial och Beneath Earth & Sky. Han har även en karriär som
talare och filmmakare i bagaget. Nu kommer Greg till Europa för att göra en turné där han
vill prata för oss om hans visioner om vad hardcore och punk skulle kunna bli om vi tog
subkulturens koncept ett steg vidare. Mycket intressant för alla som är intresserade av
subkulturer som motståndsform, DIY, punk eller hardcore! Det blir även tröjtryck, folkkök
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med vegansk mat och möjlighet att prova på att spela Punk. Dessutom finns det möjlighet att
under 15 minuter berätta något roligt eller om hur du vill förändra världen!
På Nordengården, Stockholmsgatan 16.
Närmsta spårvagnshållplats: Stockholmsgatan
3 april 17.00-21.00
IOGT-NTO föreningen SXE och UNF föreningen SXE inbjuder tillsammans ALLA till denna
DIY ”Do it yourself”–kväll. läs mer på:
http://www.facebook.com/#!/events/565896466762660/
________________________________________________________________
Musik på Nordengården - Tisdag 9 april
Föreningen Endräkt/Manhem inbjuder till musik den 9 april kl. 14.30 på Nordengården,
stockholmgatan 16. Lars Elf och Sune Waldehorn spelar och sjunger tillsammans med alla
som är där. Det kommer även finnas kaffeservering.
Kontaktperson: Siv Engberg, 0300-74932, 0705-60 27 48
__________________________________________________________
British Tea and Coffey, Nordengården – Tisdag 9 april
After Work & Familjekväll tar sig an Afternoon tea!
OBS: Denna kväll startar vi 17.00 och är på entréplan, som vanligt.
Välkommen att denna gång gå in på engelskt tema med scones, olika sorters teer, kaffe, kakor
och annat gott. (Specialkost finns).
Familjekvällar och After Work med sobert trevligt häng, god billig mat (25 kr), pyssel och
kanske en och annan överraskning. Mellan kl.17.00-20.00 på Stockholmsgatan 16 i Göteborg
håller vi igång. Ta med dig själv, familjen, maken, grannen, barnbarnen så har vi en helkul
kväll! Anmälan för mat och specialkost: Ellen Eklund, ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09
________________________________________________________________
Vill du vara med och hjälpa till på våra After Work & Familjekvällar?
Kom med idéer till hur våra After work & Familjekvällar kan bli ännu bättre och roligare!
Vi behöver dig som vill vara med att planera och dona med matlagning och/eller aktiviteter
så att det går att genomföra igen.
Kontakta distriktskonsulent Ellen Eklund, ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09
______________________________________________________________
Folknykterhetens vecka, vecka 19. Maj
Vecka 19, 6-12 maj firas Folknykterhetens vecka! Planeringen är i full gång och redan nu är
det inbokat ett panelsamtal med politiker om hemkörning från systemet. Se bilaga och anmäl
dig! Den 9 maj på folknykterhetens dag är distriktet traditionsenligt med i Flunsåsparken i
Göteborg. Det finns ideér på att göra Flashmobs, arrangera lunchbeat, frukostseminarium
m.m. Temat är ”Fest för alla” och förhoppningen är att veckan skall översvämmas av
aktiviteter!
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Vill du eller din förening göra något? Har ni redan en aktivitet som ni kan tänka er att öppna
upp för allmänheten?
Distriktet vill gärna ha hjälp med att planera veckan. Är du intresserad av arrangörskap eller
vill du vara med som funktionär? Hör av dig till ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09.
Läs mer: http://iogt.se/nyheter/fest-for-alla/
______________________________________________________________________

Fler kommande aktiviteter och föreläsningar.
Dessa arrangeras både av IOGT-NTO och av andra. Se bilaga för mer information.
•
•
•
•
•
•

11 april. Prestationsprinsessan och grabben i kuvösen bredvid:
http://www.stadsmissionen.org/justnu/cajsa-jonas/
11 april. Kvinnor och missbruk: Arrangör: LNF
15 april. Varför är alkohol ett så känslig ämne? Politiker diskuterar. Arrangör:
Alkoholpolitisk forum.
24 april. Rusmissbruk hos foreldre, sett med ett barns oyne. Arrangör:
Nämndemansgården och BonaVia.
7 maj. Samtal om hemkörning från systembolaget. Arrangör: LNF och IOGT-NTO
distriktet.
7 maj. Narkotikapolisen har utbildningsdag. Anmäl intresse till IOGT-NTO distriktet
ellen.eklund@iogt.se

__________________________________________________________
Sök bidrag: Glöm inte att söka pengar i er förening för aktiviteter i år ur 2-miljonerspotten
hos förbundet. http://iogt.se/bli-medlem/medlemssidor/projektbidrag-2013/
________________________________________________________________

Internationellt
IOGT-NTO i Sverige är del i IOGT International, de har en ny hemsidan som rekommenderas
att besöka. http://www.iogt.org. Exempelvis: Den 25e varje månad stödjer IOGT I FNs
kampanj SÄG NEJ - enade för att få slut på våld mot kvinnor och flickor. På hemsidan kan du
beställa IOGT Is nyhetsbrev. Ett annat tips är att börja planera in en resa till nästa kongress
2014 i Hao Hin i Thailand 27-31 oktober.
IOGT-NTO i Sverige har också ett internationellt arbete där vi bl. annat stöttar andra länder i
att ta fram kloka alkoholpolicys. Läs mer på http://global.iogt.se/

_____________________________________________________
Vad händer i er förening?: Skriv 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!
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Vill du vara med och förändra, påverka och söka/lära ut kunskap och arrangera
revolutionerande evenemang för IOGT-NTO-distriktet av Göteborg och Bohuslän?
Anmäl dig då till någon utav 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 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!
________________________________________________________________

Du har väl inte glömt att besöka vår Secondhandbutik
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
Vårsoliga hälsningar önskar
IOGT-NTO-distriktet i Göteborg & Bohuslän
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