IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

December Månadsblad 2013

Hej!
Oj, vad tiden har gått fort..och vad mycket vi gjort! Så roligt att se all verksamhet som ni
håller i ute i föreningarna. Och så fantastiskt roligt att få träffa er allihopa, tänk om ni visste
hur mycket var och en betyder för både oss och varandra! Man följer varandra i livets skeden
och kan glädjas åt! Nu när Facebook, sms, mail och möten på olika evenemang kombineras,
gör det att man får en mer nära relation med er!
Nu lackar det mot jul igen, och det är full fart inne på kontoret..vi känner oss nästan som små
nissar som förbereder inför jul! Även om vi tar lite julledighet mellan jul och nyår, så finns ni
med oss i tanken ändå!
Kontoret
Nu har vi fått fina organisationsskyltar i korridoren som ni kan komma och beskåda.
Och vårt konferensrum har fått ett namn..kan ni gissa? Ekot!
Här kan ni ha möten om ni behöver, ring bara och boka in er!
Nordengården Stockholmsgatan.16, 416 70 Göteborg

Nytt telnr:
0730-316065
Om ni ringer till distriktsexpeditionen eller till konsulenternas telefoner och ingen
svarar..lämna då gärna en liten hälsning så vi vet att just du sökt oss..vi ringer tillbaka så fort
vi kan!
Varmt Välkomna in på en fika!
Distriktskonsulenter
Vi konsulenter finns tillgängliga både på kontoret, via telefon och mail, så nu har ni
möjligheter att få besök eller komma på besök för att diskutera era föreningar och
verksamheter. Ni är alltid varmt välkomna att slå en signal!
Ni kan nå oss på:
0702-227009 och 0730-775244
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Afterwork/Familjekväll
Nu är det dags! Vi behöver din hjälp den här kvällen! Ta med dig en kavel och ett par vänner
och kom till Nordengården för att hjälpa oss att hjälpa!
Det ska bakas minst 500 pepparkakor som ska delas ut under 12-13/12 i Göteborg centrum
där Musikhjälpen håller till. Vi ska ”sälja” pepparkakorna för en slant som går till
Musikhjälpens insamling för att fler kvinnor i världen ska överleva sin förlossning.
Dessutom kommer en stor lastbil fylld med presenter som skall slås in till julklappar för
bättre behövande i Göteborg med omnejd. Så gissa om vi behöver din/er hjälp! Samla ihop så
många vänner du har och kom till Nordengården!
Gröt ska kokas till alla som kommer den här kvällen och disken ska tas om hand, så maila alla
dina vänner i föreningen eller de du känner! Varmt välkomna att ta med släkt, vänner,
kompisar och grannar! Passar barnfamiljer lika bra som singeln!
Kul Ålder
Observera!
Luciafirandet ändrat till 5/12
Utbildning för personer som vill utbilda Politiker
Distriktet är med i ett samverkansprojekt som administreras av länsnykterhetsförbundet.
Projektet heter Social hållbarhet och Alkoholoch går ut på att öka politikers kunskap om alkoholens konsekvenser. Vi söker nu personer
som vill utbilda politiker i dessa frågor.
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Du får en grundutbildning och själv håller du ett par utbildningar tillsammans med minst en
utbildare till. Är du intresserad så maila till oss om vem du är och varför just du vill utbilda
politiker.

Mail: salam.kaskas@iogt.se
Emma Ekblom
Koordinator för projekt ”Social hållbarhet och alkohol”
Mobil: 0706-31 82 74 E-post: emma@lansnykterhetsforbundet.nu

Vit jul-kampanjen

jul- ger fler barn en Vit jul

Vit jul-lotten ger fler barn chans till en vit jul!
Miljonlotteriet lanserar en vitjul-lott vars hela överskott går till vit juls verksamhet att
anordna jullovsaktiviteter för alla unga och få fler vuxna att avstå från alkohol under
julhögtiden. Miljonlotteriet stödjer kampanjen genom att för femte året sälja
skraplotten Vit Jul.
Lottpriset är 20 kronor och hela överskottet går till Vit Juls verksamhet. Under
perioden fram till jul kommer lokala jullovsaktiviteter att läggas ut på www.vitjul.se
där man också kan läsa om våra ambassadörer och varför de tagit ställning för en Vit
jul.
Vit Jul-lotten är en onlinelott och finns att köpa på Miljonlotteriets hemsida
www.miljonlotteriet.se
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Vår Second hand Vännplatsen
Lördagen den 30/11 kommer Vännplatsen ha adventsmys kl.12-16, passa på att åka dit för att
fynda fina julklappar! Gå gärna förbi passagen till Icabutiken också, då vi har värvare som
står och bjuder på Godtemplaredricka där!
Vill du hjälpa till i vår secondhand, eller bara åka dit för att fynda?
Vi behöver hjälp med bemanning på vår populära second hand i Torslanda,
Dels under öppettiderna men även före vi öppnar med att ta emot varor och se till att det blir
ordning & reda i butiken för att locka fler kunder. Har du möjlighet att avvara några timmar i
veckan så hör av dig till Stefan Ström på Tel.0723-29 68 48 eller Bo Bergman Tel. 0709461533
Det går bra att även maila direkt: info@vannplatsen.se
Läs gärna mer på hemsidan:www.vannplatsen.se

Öppettider:
Onsdagar kl.13-19
Torsdagar kl.13-19
Lördagar kl.12-16
Gamla Flygplatsvägen 38 Amhult, Torslanda
www.vannplatsen.se
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Vit jul
Är det någon förening eller några personer som känner för att anordna lite julaktiviteter
under julhelgen, även julafton, så finns det ekonomiska resurser att söka för det.
Vill ni ha hjälp med tankar och ideér så ta kontakt med oss!
Det kan vara allt från att baka pepparkakor, fira julafton tillsammans, lussebullar ihop med
inbjudna från närområdet, till att ha en sagostund för barn, knep & knopafton, allsångskväll
med tema jul, tipspromenad, lunch- bingo, till att bara sitta och pyssla tillsammans.
Vi har tips på lokaler och innehåll..så hör av dig/er till oss!
Läs mer på: www.vitjul.se och skriv gärna på vitjul-kontraktet, och vidarebefordra länken till
alla du känner!

Dokumentera mera!
Glöm inte att fotografera all er fantastiska verksamhet! Vi behöver mängder av bilder både
till vår hemsida och medlemstidningen Profilen. Allt från era höstpromenader,
julrimsverkstäder, luciafirande, värvning, kurser, studiecirklar till styrelsemöten!
Ps. du kan även fota med din mobilkamera, det fungerar också!
Tänk på att använda era bilder..gör en utställning på biblioteken, gör affischer, sänd in till
pressen, lägg in på era föreningshemsidor, facebooksidor!
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Värvning!
Nu är det dags att vi hjälps åt att värva in nya medlemmar till vår fina organisation! Man
behöver inte vara proffs…det handlar mest om att börja gå ut regelbundet och visa upp sig
och våga fråga! Vi behöver komma upp till vår nettoökningskvot innan årsskiftet, så har vi
chans att vinna 10.000 kronor till Distriktets värvning! Så hjälp oss att värva!
Fråga, fråga, fråga!

Har du kollat in vår nya värvardisk? Lätt och smidig - väger endast 9 kg. En roll-up
får plats i väskan. Disken och värvarmaterial kan beställas på hemsidan
http://iogtntointern.shop.textalk.se/sv/varvarmaterial/

Vill du göra det ännu mer smidigt? Kolla in vår snygga värvarduk, finns i två
storlekar. Bara att lägga på ett litet bord.
När du värvar nya medlemmar från 1 september - då gäller medlemsavgiften kr 50:även för hela 2014. Från 2015 är avgiften den vanliga kr 150:- Kom ihåg att du själv
måste ha betalt din avgift för att få ta emot värvarpremier.
Den 17 december kommer Föreningen Nya Bohus stå utanför ICA-Maxi i Kungälv och
värva. Dessutom kommer Räddningstjänsten stå med, så ta en tur till Kungälv och
stötta föreningen med att hjälpa till att värva!
DET HÄR ÄR ETT LITET AXPLOCK OM VAD SOM HÄNDER I VÅRT DISTRIKT. SÖK GÄRNA
MER INFORMATION PÅ VÅR HEMSIDA, FACEBOOKSIDA ELLER LÄS I PROFILEN!

SOCIAL HÅLLBARHET OCH ALKOHOL
Nu erbjuder vi dig, som medlem i någon av
Länsnykterhetsförbundets organisationer, att gå denna
utbildning!
En möjlighet att få insyn i projektets koncept samtidigt som
du får friska upp dina kunskaper kring alkoholpolitik,
alkoholens verkningar och kostnader.
I projektet har ett utbildningsmaterial tagits fram, vilket
ligger till grund för dessa utbildningar. Du kommer att få ett
exemplar av detta material vid utbildningstillfället!
Lördagen den 8 februari kl. 10.00 – 15.00
Österlånggatan 88, Trollhättan (IOGT-NTO huset 88:an)
Vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.
Reseersättning utbetalas.
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Anmälan senast 1 februari!
Tel: 0706-31 82 74 E-post:
emma@lansnykterhetsforbundet.nu

sms-info!
Vill du ha ett sms när det händer något skoj i distriktet, eller när det behövs en extra
hjälpande hand? Eller när någon gör en spontanaktivitet. Skicka ett mail/sms till oss
och anmäl dig till vår sms-lista så får du nyheter direkt i din hand! =)
malin.westergren@iogt.se/ 0702-227009

Trendspaningskurs på Wendelsbergs folkhögskola 25 januari
En kurs utöver det vanliga!
En kurs man inte vill missa!
En kurs att redan nu boka in i almanackan!
En medlem från varje förening har chans att delta.
Det här är ett samarrangemang med de tre distrikten, Skaraborg, Älvsborg och
Göteborg & Bohusläns distrikt.
En kurs för att få en aktivitetskick i föreningen!
Kostnadsfri deltagande med max 40 deltagare från de tre olika distrikten.
Första delen av kursen:
Inspirationsföreläsning
Diskussioner i grupp
Andra delen:
Förslag och bearbetning av ideér att genomföra med sin förening eller gemensamt
tillsammans med andra föreningar.
Tredje delen:
Supé och revy tillsammans
Fjärde delen och den sista av kursen på hemmaplan:
Genomförande av aktivitet och dokumentering via fotografering som skall användas i
Profilen, Hemsidan, Facebook med mera. Innan juni 2014.
Vill du delta? Skynda dig att anmäla till distriktsexpeditionen! Tel.0730-316065
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Dansare till föreningen Heimdals Bygdegille
Dansare sökes till IOGT-NTO-föreningen Heimdals Bygdegille som är en förening
med fokus på dans. De träffas på Nordengården på fredagar.
Välkomna kl.19.30 på dropin för att träffa dem!
Facebook
Allt fler börjar använda sig av facebook som en kanal till att nå ut till fler människor.
Distriktet har en aktiv facebooksida som du kan ta del av vad som händer i
konsulenternas arbete varje dag. Sök på:
IOGT-NTO Göteborg och Bohuslän
Det finns fler föreningar i vårt distrikt som har facebooksida, följ gärna dessa också!
UNF & IOGT Arete
Logen Fast Vänskap
IOGT-NTOVännplatsen
Finns det fler föreningar som har sidor, så kontakta oss så vi kan förmedla dessa i
våra forum.

Profilen
Vår medlemstidning Profilen är en stor resurs för vårt distrikt, både för nya och gamla
medlemmar..här beskriver vi ju vår breda organisation och verksamhet!
Ta med aktiviteter/arrangemang utifrån distriktet och förbundets mål och
verksamhetsinriktning för 2014-2015.
Socialt, förebyggande, alkoholpolitiskt och värvning bör också ingå. (Drogkampen kan ni
boka in och få hjälp av Länsnykterhetsförbundet att genomföra)
Hur ska ni som förening utvecklas?
Hur skall ni fortsätta er verksamhet?
Hur skall ni bli fler engagerade medlemmar?
Hur ska er verksamhet locka nya medlemmar?
Hur ska ni synas mer för alla?
Dessa frågor är viktiga att diskutera i föreningen. Lägg upp en strategi, vill ni ha hjälp av
Distriktstyrelsen eller konsulenterna, är det bara att höra av er. Det är oerhört viktigt att Ni
föreningar hjälps åt, bjud in andra föreningar för diskussioner om framtiden. Bjud även in
andra IOGT-NTO-föreningar från andra distrikt för att få ideér och nya strategier till bra
verksamhet.
Tänk på att göra alla era aktiviteter/arrangemang som ”öppna” träffar Så att vem som helst
skulle kunna bjudas in..nya som gamla medlemmar. Och tänk på att marknadsföra era
träffar! Lägg ut notiser, sätt upp affischer, gör sms-utskick, maila, lägg ut på hemsidor och
facebook..vi måste synas mer utåt! Ni gör så fantastiskt bra och rolig verksamhet som skulle
matcha fler..även familjer! Bjud in fler! Bjud in närområdet att delta! Fika för alla!
Vi har även Volontärbyrån via iogt.se (och vitjul.se) som ni kan lägga in er verksamhet i, och
därmed få kanske hjälp med olika sysslor till era arrangemang. Det är viktigt att vi erbjuder
andra vår verksamhet! Det finns många människor som är ensamma, som vill engagera sig,
som behöver träffa nya människor, som vill komma på rolig verksamhet! Någon finner
kanske en vän för livet, någon annan kanske får bli en extrafarfar, någon kanske kan lära ut
något bra, en annan kan erbjuda en kopp kaffe och ett härligt samtal..ja, det finns massor av
viktiga aspekter av att vi alla öppnar upp våra verksamhetsdörrar för alla!
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Ps. glöm inte att ta bilder på alla träffar ni gör! Fler bilder gör vår verksamhet mer synlig för
andra!
Programpunkter skickas in till:
info@tryckalster.se eller malin.westergren@iogt.se

VILL DU LEDA IOGT-NTO TILL VALVINST?
Ordet "leda" kan betyda både att driva på och att ha förmågan att föra vidare och dela
med sig. De kvaliteterna tillsammans med en gedigen
kunskap om svensk alkoholpolitik får du om du går IOGT-NTO:s topputbildning
inför valrörelsen.
Vi söker dig som.


vill lägga stort fokus på aktivt och praktiskt alkoholpolitiskt arbete på
hemmaplan



vill ha spjutspetskompetens inom våra viktigaste alkoholpolitiska frågor



söker kunskap om hur du kan arbeta med effektivt påverkansarbete på bästa
sätt



har intresse och ett engagemang kring frågorna

Kursen genomförs i 3 steg under 2014 21-23/2, 8-10/4 (tis kväll-tors em) och 29/66/7
Läs mer på http://iogt.se/valvinst
Läs mer i kalendariet på www.iogt.se/goteborg

Vi vill genom det här årets sista Månadsblad önska er alla

EN RIKTIG GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Med en önskan om ett härligt verksamhetsår 2014!!

Juliga Hälsningar Malin, Ellen, Salam och Distriktstyrelsen
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