En härlig Hösthälsning
önskar

IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns
Distrikt
Hejhej!
Hoppas Ni alla haft en härlig och rolig sommar i värmen..en härlig varm sommar fick
vi! Men, Nu är vi igång och föreningarna har börjat vakna till liv igen och
verksamheten börjar locka er alla till olika evenemang..skönt på något sätt!
Under det här numret av Nyhetsinformation kommer jag ta upp följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Västsvensk Träff
After Work/Familjekväll-nya tider
Nya tider för medlemstidningen
Granndistriktet inbjuder till galej
Värvning/telefonkväll
Fika för alla i Oktober
Världens Barn
Vit jul-kampanjen
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9. Födelsedagsfirande 20/9 kl.12-16
10.
Skatåsstugan
11. Nystartad Förening i Angered- Barwaaqo

1. Västsvensk Träff
I veckan var Distriktstyrelsen tvungna att ta beslutet att ställa in den årliga
Västsvenska Träffen pga för dålig uppslutning.
2. After Work/Familjekväll 23/9 kl.17-19 Nordengården
Nu kör vi igång de populära och välbesökta After Work/Familjekvällarna igen.
Den första av dem alla slår vi på stort. Då Modevisningen i våras gjorde
bejublad succé, kan vi inte annat än att bjuda på en Modevisning i höstens
tecken. Det är vår egen second hand-butik Vännplatsen från Torslanda som
tillhandahåller de läckra kläderna och accessoarerna! Och det bästa är att du
som besökare/medlem kan köpa allt du ser under kvällen från Vännplatsen. Så
ta med stora plånboken med kontanter så har du hela höst & vintergarderoben
räddad! Nytt för den här terminen är att vi har komprimerat tiden lite, så
mellan 17-19 är alla välkomna!
Sååå, det vi skulle behöva hjälp med..ja, Linnea och Andreas från UNF och jag
från IOGT-NTO-distriktet (JUNIS kommer tyvärr inte delta längre) är
följande:
¤ Några som hjälper oss att ställa fram fikat
¤ Några som vill gå modevisning i fina kläder..alla kan! Oavsett
ålder! (Vår distriktsordförande gick i våras! )
¤ Några som kan stå på de olika fem femkampsstationerna
(ja, för vi tänkte erbjuda lite spännande femkamp så här i september!)
Kan du/ni tänka er att ställa upp den 23:e, vore vi jättetacksamma och glada!
Ring eller maila oss bums!
3. Medlemstidningen NYKTER Profil
Hoppas att ni alla fått det nya numret av medlemstidningen NYKTER
Profil..så härligt med all positiv respons! Vi kände att vi behöver i dagens
samhälle profilera oss tydligare, därav namnbytet. Det verkar som om alla
verkligen ser fram emot den och att den vårdas ömt..det gillar vi! Ju fler som
lusläser den, desto fler medlemmar på de olika evenemangen! För vem kan
motstå allt som händer!?
¤ Vem vill inte gå på Antikskolan med Vännplatsen? Ring!tel.0723-296 84 83
¤ Eller lyssna på Kärra Nå´nkören den 23/11 kl.18.00 på Nordengården?
¤ Eller tävla i Vi som Vet bäst? I Pumpen?
¤ Att få gå på ett Lördagscafé på Vikingen i Uddevalla?
¤ Delta gärna på Kul Ålders alla roliga program, eller häng med Klippans
Klättergrupp en dag…eller varför inte hänga på Klippans julfirande i Skatåsstugan
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den 1/12 kl.19.00
# Tyvärr har det blivit fel i Klippans program i Profilen för september. Här är
korrekta uppgifter:
- Måndag 8 sept kl 18
Höststart i Skatåsstugan. Uteaktiviteter, fika mm
- Söndag 21 sept kl 11
Promenad på Lindholmen. Vi träffas vid hotell Elva. Tillsammans med Lf Skatås
- Måndag 22 sept kl 18
Stadsvandring i centrala Göteborg. Samling vid statyn Gustav Adolfs torg.
Klättergruppens aktiviteter framgår av evenemang och sidan Nyktra Klättrare på
faceobok.#
4. Granndistriktet inbjuder oss till galej
Vårt granndistrikt Älvsborg bjuder in er till Musikkomedin Värdshuset Vita
Hästen den 8/11 på Sagabion i Borås. Efteråt är det festligheter på
Nykterhetsgården Lönnen för att fira 15-årsjubileum! Passa på att ha en trevlig
afton med IOGT-NTO Älvsborg! Anmälan tel.033-10 87 50
se bilaga
5. Värvning
Japp, nu återkommer jag till värvning igen. VI har haft två veckor värvning
under Kulturkalaset i Göteborg, där det är meningen att vi Göteborgare ska gå
man ur huse för att hjälpa till ett pass. Ett pass är två timmar. Under dessa två
timmar så häller man upp Godtemplardricka i plastmuggar och bjuder de som
går förbi. Man säger hejhej..man berättar om vår organisation för de som har
frågor..man delar ut informationsblad om all vår fantastiska verksamhet..och
de allra flesta..blir glada och nyfikna på allt vi gör. Vi behöver fler som ställer
upp en stund då och då. Vi behöver värva fler för att det går ur fler och dör fler
än vi hinner värva in.Det låter lite drastiskt..men så är det kära vänner! Vi har
cirka 500 stycken medlemmar som inte betalt in sin medlemsavgift i år, och en
hel del av dessa är namn på engagerade medlemmar. Så, kolla gärna upp om
du och de i din närhet har betalat in sin medlemsavgift för i år! Det är lätt att
glömma…
Men,
hur tycker ni att vi ska få fler nya medlemmar? Och hur tycker ni att vi ska få
fler att betala in sin medlemsavgift?
Det räcker inte att distriktskonsulenten försöker värva alla. Tänk, om alla
värvade en person per år i vårt distrikt. Då skulle vi ha cirka 1500 nya
medlemmar varje år! Har ni tänkt på det. Att det är lättare att fler värvar en
enda..eller till och med två per år..än ingen! Det är inte så svårt som många
tror..man bara frågar.
En gång frågade jag en taxichaufför som skjutsade mig till Julresanbussen
..och vet ni..han sade ja till det! Så han skrev på medlemstalongen jag hade i
väskan..men för två veckor sedan, frågade jag en annan taxichaufför..men hon
ville inte skriva på där och nu..men lovade gå in på hemsidan och läsa mer om
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oss! Nu låter det som om jag åker taxi för jämnan…men det är sju år
emellan..men ändå..man kan ju alltid fråga!
Räcker med att man säger:
Hej, känner du till IOGT-NTO?
Vill du bli medlem i vår fina organisation?
Det kostar 50 kr första året och sedan 150 kr/år.
¤ Vi kommer anordna en rundringningskväll på Nordengården, och kan du
tänka dig att hjälpa till en kväll med detta, så ring eller maila mig!
Tel.0702-22 70 09
¤ Glöm inte att ta kontakt med de medlemmar ni har i föreningen som inte
betalat sin medlemsavgift, och ringa till dem som är nya och hälsa dem
välkomna!
6. Fika för alla
Snart är det oktober månad, och då drar Förbundets Fika för alla igång igen!
Två månader per år kör vi den kampanjen med härligt resultat! Vi öppnar upp
våra gårdar och lokaler och bjuder in både nya och gamla medlemmar till lite
fika! En perfekt chans att värva!
Glöm inte att som vanligt fotografera all er verksamhet! Maila mig era bilder
så fort ni gjort något, så kan vi använda dem både på hemsidan, facebook eller
NYKTERprofil! En bild säger mer än tusen ord..
Läs mer information på: www.iogt.se/fika

7. Världens Barn
Nu kör Världens Barn igång igen. Vi erbjuder alla två föreläsningar med
Ishmael Shem som berättar om Gatubarnen i byn Kisumu i västra Kenya vid
Viktoriasjön.
Söndagen 28/9 kl.18.30 Nordengården
Måndagen 29/9 kl.18.00 TR-huset i Uddevalla (mer information på
Vikingens hemsida)
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Gatubarnsprojektet i Kisumu finansieras med medel från Världens Barn. Den
27/9-4/10 är det insamlingskampanj. TV-galan är den 3/10.
Så, skynda er att boka in föreläsningen i er almanacka! och passa på att skänka
en slant i bössorna på plats!
8. Vit jul-kampanjen
Nu går det fort mot jul..ja, det kan kännas avlägset kanske just i detta nu..men,
vi vet alla att ju närmare jul vi kommer desto mer stressade blir alla..Så därför
är det dags att redan nu planera in i föreningen vilken vitjul-aktivitet som ni
vill bidra med.
Man kan göra som Föreningen Nya Bohus gjorde i Kungälv förra året, att stå
inne på ett köpcentra och bjuda på pepparkakor och alkoholfri glögg..de
delade ut information om IOGT-NTO-rörelsen och fick många att signa för en
nykter jul..och dessutom värvade de flera till sin förening! Passa på att värva i
alla sammanhang! Speciellt vid alla våra öppna arrangemang som tex Ishmaels
föreläsning!
Läs mer på www.vitjul.se
9. Födelsedagsfirande –Hurraaaa!!
Den 20 september fyller Vännplatsen 3 år!!
Hurra!! Det ska vi fira med pompa och ståt! Vi vill att alla medlemmar
kommer hit den här dagen och firar med oss! Kom och ät lite fika, lyssna på
musik och shoppa loss i butiken, som dagen till ära har realisation! Det ni! Köa
in på vår coola second hand! KL.12-16.00 Läs mer på: www.vännplatsen.se

Vännplatsen behöver alltid en hjälpande hand..allt ifrån att packa upp varor,
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till att städa, göra fint i butiken, till att stå i kassan och ta emot kunder med ett
leende.. Kontakta Jenny eller Stefan!
Ja, det var nog allt för den här kommande månaden…det finns säkert saker
som missats..men det är bara att höra av sig så kan vi ordna med det!
10.
Skatåsstugan
Nu finns det ett bokningsschema på Skatåsstugan på hemsidan.
www.iogt.se/goteborg och Skatåsstugan. Där kan man se vilka dagar och tider
som den är uppbokad. Föreningar som nyttjat stugan under året, kommer
inom kort få en faktura för dessa tillfällen. Vår satsning är att kunna behålla
Skatåsstugan framöver, men då får vi hjälpas åt tillsammans att använda
stugan och göra reklam för den till andra! Hyrkostnader kommer inom kort
också finnas på den sidan.
11. Barwaaqo
Vi hälsar vår nya IOGT-NTO förening Barwaaqo från Angered hjärtligt
välkomna! Jätteroligt att vi fått ännu en ny härlig mångkulturell förening!
Så, ha nu en underbar verksamhetsmånad & tänk:
Värvning
Fotografera verksamheten
Värvning
Gå på en massa skojiga evenemang
Värva
Ha skoj!

Soliga Hälsningar
Malin Westergren Distriktskonsulenten
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Glöm inte att våga fråga någon..”Vill du bli medlem i IOGT-NTO?”
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