VÄLKOMMEN
på

TÅRTKALAS!
I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och
Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett
hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer att bjudas på
underhållning och aktiviteter för stora och små.
För vem

Alla! Stora som små samt både medlemmar
och ickemedlemmar.
Vi vill särskilt hälsa boende i området
välkomna att lära känna IOGT-NTO-rörelsen

Tid

Tisdag 22 oktober
Drop in mellan kl. 17.00-20.00

Plats

Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg
Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

Kostnad
& Kontakt

Festen är gratis men anmäl dig gärna så att
vi har tårta så det räcker. För anmälan, frågor
och specialkost senast 20/10: 070-222 70
goteborg@iogt.se.

Välkommen på en dag som ger dig mer inblick i vår kamp för en
bättre värld där alkohol och andra droger inte är i vägen för
utveckling.

INBJUDAN TILL

KNYTKONFERENS
KUGGAVIK
KUGGAVIK

27 -28 september 2013

Vad brinner du för?
Efter en verkligt lyckad knytkonferens förra året bjuder vi på nytt in till Kuggavik. Vi
ändrar bara på datum, så nu är det en månad tidigare och badvattnet är varmare.
Vad är Knytkonferens?
Alla har något de kan dela med sig av. Det är utgångspunkten för en knytkonferens.
Du som vill, ta med dig ett ämne eller en fråga som engagerar dig och som du vill dela
med dig av. Schemat är uppdelat i 20- eller 40-minuterspass och när arrangemanget
börjar är schemat tomt. Vartefter deltagarna anländer skrivs det upp ämnen i de
tomma rutorna. Snart har vi ett späckat program med intressanta föreläsningar,
djupa diskussioner och utvecklande verkstäder. Såklart går det också bra att bara
lyssna och delta i diskussionerna utan att hålla ett eget pass.
Kan man prata om vad som helst?
Jajjamen, det är bara du själv som sätter begränsningarna. Du kan visa bilder från
din Italienresa, diskutera alkoholskatt eller visa hur man täljer en oxe ur en bit björk
– och låta deltagarna få prova på! Programmet ett oskrivet blad.

Förutom intressanta pass att gå på kan man under helgen ta ett dopp i havet, äta gott
och träffa både nya och gamla bekantskaper från de tre distrikten Älvsborg,
Skaraborg samt Göteborg och Bohuslän.

Vad kostar det?
För dig som är medlem i IOGT-NTO distriktet i Göteborg och Bohuslän är det gratis
att delta. Önskar du bo i enkelrum kostar det 200 kr. Tag med egna lakan eller hyr för
70 kr. Resa: Distriktet arrangerar en gemensam buss till och från Kuggavik.

Tider

Plats

Fredag 27 september: drop in fr. kl. 18:00
Lördag 28 september: 9:00 – 18:00

IOGT-NTO Kuggaviksgården i Åsa
5 mil fr. Göteborg och 3 mil fr. Varberg

Hur anmäler jag mig?
Ring konsulenterna på 0730-77 52 44 eller mejla : goteborg@iogt.se, Anmäl dig
senast 15 september, men gärna tidigare så vi vet hur stor buss som behövs.
Glöm inte att anmäla specialkost då kvällsfika, frukost och lunch ingår.
ÄLVSBORG

GÖTEBORG o BOHUSLÄN

SKARABORG

I samarbete med Wendelsbergs folkhögskola

NÄTVERKET
DE GLÖMDA BARNEN

Inbjudan till Utbildning

Vara Vettig Vuxen
– För vuxna som vill vara ett stöd för
utsatta barn.

Kursprogram
Hösten 2013
Anmälan:
anmälan görs via länken nedan:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dFhRZElrWWJDYzBsUU9BZHZtZFJYdlE6MA

Sista anmälningsdag: 2:a september
Antalet platser är begränsade (25 platser), så
först till kvarn gäller.
Kurskostnad:
Genom medel från FHI så är kursen
kostnadsfri.
Nätverket De Glömda Barnen står för
förtäring och ev. kurslitteratur i samband
med kursen.
Om du har några frågor, kontakta:
Ninve Düzgün-Khelil, på
Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland,
Mobil: 070-659 26 08
E-post: ninve@lansnykterhetsforbundet.nu

NÄTVERKET
DE GLÖMDA BARNEN
Göteborg

TILLSAMMANS KAN VI
GÖRA SKILLNAD!

TILLSAMMANS KAN VI
GÖRA SKILLNAD!
Tolv procent av Sveriges ungdom har en
förälder som missbrukar. Mer är 100 000 barn
är vittne till våld i familjen. Många barn växer
upp med en psykiskt sjuk förälder, andra barn
har en förälder som sitter i fängelse.
Nätverket De glömda barnen, består av flera
organisationer som vill uppmärksamma och
stödja utsatta barn. Målet är att erbjuda
vuxenrelationer som kan vara ett stöd för
dessa barn och ungdomar, få deras självkänsla
att växa, rusta dem att klara motgångar i livet
och våga tro på framtiden och sina egna
möjligheter.

Kursen vänder sig till Dig som:
•
•
•
•

Vill ha mer kunskap om utsatta barns
situation.
I Ditt arbete eller Din frivilliginsats möter
barn och ungdomar.
Är anhörig till ett barn som är i behov av
extra stöd.
Vill fungera som stöd- eller kontaktperson
för ”glömda barn”.

Kursupplägg:
Kursen har utformats för att ge en allsidig
kunskap och grundläggande kännedom om
utsatta barns situation. Kursen visar hur Du
kan fungera som ett stöd för dessa barn och
ungdomar i deras vandring in i vuxenvärlden.
Kursledare: Ninve Düzgün-Khelil

Plats:
Länsnykterhetsförbundets lokaler, Arvid
Hedvalls backe 6, Gbg.
Hör gärna av dig för ytterligare vägbeskrivning.

Kursinnehåll
Gång 1. 16/9 kl. 17.00 – 20.00
Samhället och barn i utsatta situationer –
Historik och nuläge
Elisabeth Hagborg, författare till bl.a.
boken, Vara Vettig Vuxen.
Gång 2. 23/9 kl. 17.00 – 20.00
När föräldrarollen sviktar.
- Konsekvenser för barn och familj.
Elisabeth Hagborg, författare till bl.a.
boken, Vara Vettig Vuxen.
Gång 3. 30/9 kl. 17.00 – 20.00
Att vara vettig vuxen.
– Om socialtjänstlagen, behörighet,
mandat och motiv.
Staffan Olsson, Södertälje.

Gång 4. 7/10 kl. 17.00 – 20.00
Hur kan vi stödja barn till psykisk sjuka?
– erfarenheter från gruppverksamhet.
Stiftelsen Gyllingen.

Gång 5. 14/10 kl. 17.00 – 20.00
"Vi är våra relationer- socialt, psykiskt och
biologiskt
Om anknytning mellan föräldrar och barn
och vilken betydelse detta samspel har för
människans tillväxt, utveckling och
mognad såväl socialt, psykiskt som
biologiskt."
Jessika Grahm, författare, föreläsare och
doktorand humanekologi

Gång 6. 21/10 kl. 17.00 – 20.00
Vuxet barn ger sin bild av sin uppväxt.
Diskussioner kring hur vi går vidare, samt
tankar och reflektioner som växt under
kursen. Nathalie Carlryd.
Med reservation för eventuella ändringar

Hur hittar man till festplatsen?
Från Göteborg är det enkelt – kör E 20 till skylten med Tollered.
Sväng av åt höger från motorleden och efter Pizzerian och affären går
Tollered Ströms väg till höger uppför backen. Där uppe finns
parkeringen.

Från Alingsås åker du också på E 20. När du har Nääs fabriker på
höger sida ser du avfarten lite längre fram där du måste köra av och
slingra tillbaka nerför backen för att komma under E-20. Och sedan
uppför igen för att komma till den lilla rondellen där kör du ett halv varv
och fortsätter som Göteborgarna.

