Månadsblad för Mars
2013-03-07, Göteborg

Kära IOGT-NTO-medlem!
Solen skiner och våren börjar smyga sig på. Det är årsmötestid och om bara några dagar
är det Distriktsårsmöte ”DÅM” på Wendelsberg. Det går fortfarande att sista minuten
anmäla sig! En spännande aktivitet Do it Yourself- kvällen den 3 april och för den som inte
har något att göra på påsk erbjuder Junis aktiviteter.

Händer i Mars
________________________________________________________________
DÅM, Distriktsårsmöte, Wendelsbergs folkhögskola, lördag 16 mars
Nu är det återigen dags för IOGT-NTO distriktet i Göteborg och Bohusläns stora årliga möte
där du som medlem i din förening kan ta del av och besluta om vad för riktning distriktets
verksamhet ska ta. Dessutom blir det god mat, fika, trevligt umgänge och en spännande
teaterupplevelse med teatergruppen Orang-Orang som visar sin föreställning ”Illustrerad
Klassiker”.
Kostnad för deltagande (oavsett ombud eller allmän deltagare): 200 kr/person. Då ingår mat,
fika och teater. Reseersättning utgår till ombuden.
För sista minuten anmälan (Vi kan dock ej garantera att du får plats): anmälan av deltagande
(icke-ombud), mat (och specialkost) och teater, vänligen anmäl ellen.eklund@iogt.se, 070-222
70 09.
Start kl.09.30. – Mötesbyrån öppnar och fika serveras.
Förhandlingar kl.10.00.
Lunch
Förhandlingar forts.
Fika
Teaterföreställning kl.15.30-17.00
Slut!
________________________________________________________
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IOGT-NTO Överallt 15-24 Mars
Vill ni bli fler medlemmar i er förening och dessutom ha möjlighet till fina priser från
förbundet? Se till att din förening engagerar sig i värvningskampanjen för föreningar. Läs
mer om detta i bilagan.
Den 15 mars kommer eleverna som går Projektbildaren på Wendelsberg att värva
medlemmar. Troligtvis står det mellan 13-16.00 i Nordstan och på Frölunda torg.
________________________________________________________________
Nykterister klättrar 24 mars
Är du intresserad av klättring? Följ med och klättra med andra nykterister. klockan 15:00 på
Klätterdomen, Övre Kaserngården 2, Göteborg. Allt sker till självkostandspris
Kolla in FB länken om du är intresserad.
http://www.facebook.com/events/565896466762660/#!/events/398893233535022/
____________________________________________________________
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
________________________________________________________________
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
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/
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________________________________________________________________
After Work & Familjekväll, Nordengården – Tisdag 9 april
OBS: Denna dag är vi i källaren på Nordengården!
Familjekvällar och After Work med sobert trevligt häng, god billig mat (25 kr), pyssel och
kanske en och annan överraskning. Mellan kl.16.00-20.00 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: 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
_______________________________________________________________
Socialt forum 26-28 april, Arboga
IOGT-NTO rörelsens sociala helg för alla åldrar. Helgen kommer vara fylld av olika
aktiviteter och äventyr. Till exempel kommer det att finnas möjlighet att prova på ridning,
yoga, Friskis & Svettis-pass, dans, tovning, silkscreentryck, flugbindning, minigolf,
kanotpaddling och mycket mer. För de vuxna finns det även seminarier som bland annat rör
grupp och ledarskap, alkoholpolitik, vårt sociala arbete, barn i missbruksmiljö, sociala
medier, ADHD samt privatekonomi m.m. läs mer i bilaga eller på
http://iogt.se/event/socialt-forum-2013/
______________________________________________________________
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! Vill du eller din förening göra något? Har ni redan en aktivitet som ni kan tänka
er att öppna upp för allmänheten? Vill du vara med att planera veckan? Hör av dig till
ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09.
______________________________________________________________________

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

21 mars. Ingen människa är oberoende. Arrangör: BonaVia
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•
•
•
•
•

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 till er förening för aktiviteter i år ur 2-miljonerspotten hos
förbundet. Man kan söka för aktiviteter som berör områdena: Medlemsvärvning,
Medlemsengagemang, Alkoholpolitik, Kampanjen. http://iogt.se/wpcontent/uploads/Projektbidrag-2013.pdf
________________________________________________________________
Om bokningar för Skatåsstugan
I distriktet finns det flera olika lokaler och stugor att hyra. En av dessa är Skatåsstugan som
ligger vid Skatås motionscenter, Göteborg. Där finns både samlingsal, omklädningsrum och
duschar.
Påminnelse! Ska er förening eller någon annan hyra Skatåsstugan, ska bokning ske genom
distriktskonsulenterna Sofia Hagström Månsson eller Ellen Eklund på goteborg@iogt.se eller
telefon 031- 775 78 60.
Gör detta snarast så att det inte råkar ske dubbelbokningar!
________________________________________________________________

ÅRSMÖTEN
Kretsen
(alla IOGT-NTO-, UNF och Junis-föreningar i Göteborg)
Söndag 10 mars kl.18.00.
Nordengården, Stockholmsgatan 16
Anmälan: Är du ombud fyller du i bilagan från tidigare skickad kallelse och skickar till
ovanstående postadress. Är du inte ombud är du välkommen att bara dyka upp.

Sommarhemmet Sillvik
(alla IOGT-NTO-, UNF-, Junis- och NSF-föreningar i Göteborg, Mölndal, Härryda och
Partille, Kungälv, Styrsö och Öckerö)
Onsdag 13 mars, kl.18.30
Sandenvägen 116, Torslanda
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Anmälan: Är du ombud fyller du i bilagan från tidigare skickad kallelse. I annat fall är du
välkommen att bara deltaga. Anmäl gärna för fika på Hanna Rönnmark
hanna.ronnmark@nbv.se eller 031-775 78 60.
________________________________________________________________

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 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!
________________________________________________________________

Secondhandbutik en 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
____________________________________________________________

Mer på förbundet?: För att få veta mer om utbildningar, föreläsningar och andra
evenemang på förbundet, vänligen besök: 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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