Månadsblad för augusti
Kära IOGT-NTO-medlem!
(Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din
förening)
Vilken sommar det blev och fortfarande är med fina dagar och massor utav sol!
Terminen står för dörren och distriktet passar på att skicka ut ett rykande färskt
månadsblad. Snart kommer även Profilen, distriktet medlemstidning landa i era
postlådor med ännu mer information om hösten, artiklar och intervjuer.

2013-08-08,
Göteborg

IOGT-NTO
distriktet
i Göteborg &
Bohuslän

Händer i höst
_______________________________________________________________________
Augustivärvning
Under veckorna 33-34 tisdag till söndag 10.00-18.00 (13-18 aug, 20-25 aug)värvas det i
Nordstan. Kom gärna förbi och hälsa och heja på. Vill du vara med? Ett pass är två
timmar och står du två pass bjuder distriktet dig på lunch. För frågor kontakta:
ellen.eklund@iogt.se, 070-222 70 09. I juni träffades distriktets värvargrupp för att göra
en plan för höstens värvning. Värvargruppen jobbar dels med att är du sugen på att vara
med? kontakta jimmie.norberg@iogt.se.
Vill du åka på Värvarkickoff den 6-8 september, Globen!
På denna kickoff ska deltagarna ta IOGT-NTO:s värvning till nya höjder! Framför oss
ligger en rejäl värvarsatning inom ramen för kampanjen Fyll livet! Vi ska byta tankar,
kläcka idéer, känna på Stockholmspulsen, värva och inspireras av varandra. Distriktet
har 3 platser kvar att fylla, kanske ska du fylla en? Värvarkickoffen är gratis för dig och
i gengäld förväntar sig distriktet att du:
•
•
•
•

jobbar med värvning lokalt i en förening.
deltar på distriktets värvarmöten. Ex. 2 ggr per termin.
vid behov hjälper en annan föreningen vid ett specifikt värvartillfälle
uppmuntrar andra och gärna själva deltar i distriktets värvningar i ex. Nordstan
och centralen.

Vill du vara med? Kontakta distriktet på goteborg@iogt.se eller 070-222 70 09.

Kontaktuppgifter:
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

Kontor
goteborg@iogt.se

Västsvensk träff 25 augusti
Älvsborgs distrikt inbjuder till en trevlig dag i Tollered! Se bifogad inbjudan för mer
information.
Distriktet arrangerar en gemensam bussresa. Anmäl dig snarast eller senast 15 augusti
om du eller din familj vill följa med. Distriktet bjuder på både buss och den
gemensamma middagen, för distriktets medlemmar. Bussen går från Göteborg på
förmiddagen och går hem efter den gemensamma middagen. Anmäl dig till Göteborg
och Bohusläns distrikt på goteborg@iogt.se, 0730-77 52 44, 031-775 78 60.
__________________________________________________________________
Barnfridsdagen 30-31 augusti
I Göteborg arrangeras Barnfridsdagen - en dag för att visa hur vi tillsammans jobbar för
barnfrid. Över 25 organisationer bland annat IOGT-NTO, Junis och UNF kommer delta
under de två dagarna som på fredag innehåller seminarium och på kvällen konsert som
riktar sig till ungdomar. Lördagen har större fokus på barn och familj. Det är framförallt
på lördagen som IOGT-NTO kommer finnas på plats och berätta om vår verksamhet.
Vill du stå med i vårt tält och berätta om IOGT-NTO? Står du fyra timmar bjuder vi på
något matigt att äta.
Intresserad? Kontakta Sofia Hagström Månsson på IOGT-NTO sofia.hm@iogt.se,
goteborg@iogt.se 0730-77 52 44
__________________________________________________________________
Skatåsstugan väcks åter till liv!
Efter några alltför lugna år är det nu dags för Skatåsstugan att återfå sin forna glans. Vi
tror att många nya och yngre medlemmar har missat denna fantastiska resurs i distriktet.
På bästa plats i Skatås, Göteborgs finaste och populäraste motionsområde, har IOGTNTO en stuga som kan nyttjas av alla medlemmar och föreningar. I stugan finns det två
stora omklädningsrum och duschar för både killar och tjejer, en gemensam bastu och ett
stort allrum med kök. Utanför ställer man enkelt upp vår grill för att avsluta promenaden
med lite korvgrillning.
Vi tror att många har missat hur enkelt det är att få tillgång till allt detta. Det enda man
behöver göra som medlem är att betala en nyckelavgift på 150 kr per år (föreningar
betalar 400 kr). För att göra det ännu enklare kommer vi den 3-5 september finnas på
plats i Skatåsstugan 18-21 så att man kan komma på besök och köpa ett nyckelkort. Vi
bjuder på kaffe och korv och berättar gärna mer om omgivningarna.
Klockan 19:00 den 3:e september startar också höstens löparkvällar. Första tisdagen i
varje månad klockan 19 är alla välkomna, oavsett form, att gå/jogga/springa med oss. Vi
kommer ha olika grupper med olika tempo efter behov. Man kan byta om på plats i
Skatåsstugan och det finns förvaringsskåp med lås.
Har du några frågor får du gärna kontakta Andreas Lood: 0707 865 123,
andreas@produktionskollektivet.se. Vi ses i stugan till hösten!
Hälsningar från Skatåskommittén

031-775 78 60

After Work och familjekväll
Välkommen att tillsammans med människor i alla åldrar äta en god bit mat, småprata,
pyssla och göra nya bekantskaper. Till IOGT-NTO:s after work och familjekvällar är
alla välkomna både medlemmar och ickemedlemmar, att mötas på en alkoholfri arena
och äta något gott för en billig penning. Är du och din förening sugen på att göra något
nytt och spännande som kräver lite extra pengar? kom till after worken den 4 september
och lär dig hur du söker pengar från IOGT-NTO:s 2 miljoners pott. Den 22 oktober blir
det inflyttningsfest och Nordengården öppans upp för tårtkalas och tipspromenad m.m.
framemot jul går temat i grönt och rött och det blir både julbak och julpyssel.
Välkommen!
17.00-20.00 på Nordengården stockholmsgatan 16, Göteborg
•
•
•
•

4 september
22 oktober
11 november
4 december

__________________________________________________________________
Klubb Tuggummi, 6 sept
Föreningen Wang Electronics CO., LTD. bjuder upp till dans! De arrangerar Nykter
Klubb för alla i Göteborg. På Frilagret, Heurlins plats 1A, 413 01 Göteborg. 20.3001.00 Kom kom kom!
__________________________________________________________________
Verksamhetsforum
Är du sugen på att träffa nykterister från hela Sverige? Då kan du åka på
Verksamhetsforum! Som kongressen i miniformat fast utan förhandlingar, bara
spännande seminarium, workshops, god mat och trevligt umgänge. Det brukar även
finnas barnpassning att tillgå.
När: 8-10 november i Stockholm. Håll utkik efter mer information på www.iogt.se eller
i kommande månadsblad.
__________________________________________________________________
Vännplatsen Second hand
Nu har Vännplatsen öppnat en separat möbelbutik i grannhuset!
Besök butiken!
Öppettider
Onsdagar 13-19
Torsdagar 13-19
Lördagar 12-16
Gamla Flygplatsvägen 38 Amhult, Torslanda, www.vannplatsen.se
__________________________________________________________________

Lediga uppdrag i distriktet - är det dig vi söker?
Profilen-gruppen
Är du intresserad av att skriva, göra reportage, ta bilder eller layouta? i så fall skulle du
passa bra i distriktets Profilengrupp som tar helhetsgrepp på tidningen för att hela tiden
göra den bättre. Tidningen går ut två gånger per år och vi önskar att du är med på ett par
möten varje termin. Låter det skoj? anmäl ditt intresse till goteborg@iogt.se eller ring
konsulenterna på 0730-77 52 44 eller 070-222 70 09.
Värvningsgruppen
Tycker du också att fler ska få möjlighet att vara med i IOGT-NTO? tycker du om att
prata med nya människor och brinner för att berätta varför IOGT-NTO är så bra? då
skulle du passa bra i distriktets värvargrupp. Gruppen är självklart är ute och värvar när
tillfälle ges men tittar också på värvningen som helhet i distriktet och hur vi skall kunna
erbjuda nya medlemmar passande aktiviteter inom organisationen. Låter det spännande?
anmäl ditt intresse till goteborg@iogt.se eller ring konsulenterna på 0730-77 52 44 eller
070-222 70 09.
Vännplatsen Second hand
Brukar du ströva omkring på olika second hands och loppis och gillar att göra storfynd?
tycker du om att ha något att göra medan du lär känna nya människor? På Vännplatsen
finns det uppdrag för de flesta oavsett om du vill renovera möbler, stå i kassan eller åka
på auktion. Du bestämmer själv hur ofta och när du kan hjälpa till. För mer
information kontakta Stefan Ström. tel: 0723-296848 eller Bosse Bergman tel: 0709-46
15 33. Eller maila info@vannplatsen.se
Alkoholpolitik
Just nu söker distriktets nya projekt Social hållbarhet och Alkohol personer som vill
utbilda politiker i alkohol och drogfrågan. Du får en grundutbildning och själv håller du
ett par utbildningar tillsammans med minst en till utbildare. Är du intresserad?
Skriv till distriktet och berätta vem du är och varför just du vill utbilda politiker.
goteborg@iogt.se. Har du frågor kan du även ringa konsulenten Ellen på 070-222 70 09.
Arrangörer för After Work och familjekvällar
Längtar du efter trevligt häng i alkoholfri miljö och är intresserad av att ta distriktet nya
verksamhet After Work och Familjekväll till nya nivåer? vi söker personer som är
intresserade av att under hösten ingå i arrangörsgruppen tillsammans med en konsulent.
Målet för gruppen är självklart att arrangera trevliga After work och familjekvällar men
också och att göra en plan för hur det skall fortsätta under våren. är du intresserad?
anmäl ditt intresse på goteborg@iogt.se eller ring konsulenterna på 0730-77 52 44 eller
070-222 70 09.

Vill du baka tårtor? eller arrangera inflyttningsfest?
Den första oktober flyttar distriktets expedition till Nordengården. Detta vill vi såklart
fira! Den 22 oktober väntas det inflyttningsfest med bland annat tårtbuffé. Det kommer
behövas mycket fika och vi undrar om du vill baka några tårtor, bullar eller kakor?
Antingen hemma eller i en studiecirkel. De som är med i studiecirkeln kommer även att
ta fram dekorationer och aktiviteter till inflyttningsfesten. Visst låter det roligt? anmäl
dig senast 23 sept till goteborg@iogt.se, 070-222 70 09.
Tid för studiecirkeln:
Nordengården 18.00-20.00
25 september
2 oktober
16 oktober
22 okt inflyttningsfest 16.00-21.00
__________________________________________________________________
IOGT-NTO på webben
Du kan hitta bra information om IOGT-NTO både distriktet och förbundet på internet.
Bli vän med distriktet på Facebook “IOGT-NTO Göteborg o Bohuslän”, kolla
regelbundet in distriktets hemsida www.iogt.se/goteborg, anmäl dig till distriktets
månadsblad genom att maila goteborg@iogt.se. IOGT-NTO förbundets hemsida är
relativt ny och det finns mycket spännande att spana in. En rekommendation är att kolla
in engagemangsguiden och anmäla dig som blixtprenumerant, då får du då coh då tips
på vad du kan göra som medlem. För dig som är intresserad av alkoholpolitk finns
viktiga alkoholpolitiska frågor sammanfattade i en A4. Det finns även ett kalendarium
som hjälper dig att hålla koll på allt roligt som ska ske framöver. Förbundet skickar
regelbundet ut nyhetsbrev på mail. De är uppdelade på områdena socialt, förebyggande,
alkoholpolitisk och värvning. Gå in på www.iogt.se och sök på nyhetsbrev.
__________________________________________________________________
Förening SXE inbjuder till konserter i Augusti!
13/8 Mostomalta (Argentina)
Mostomalta har konkat runt I Europa hela sommaren och når nu Göteborg och vår lokal
Skriket ute på Lindholmen. Räkna med extremt hård metallisk hardcore-musik från
dessa drogfria veganer. Spelar gör även Spiknykter från Göteborg med flera medlemmar
ur UNF-SXE och IOGT-SXE.
När: 13 augusti 2013, 19:00
Plats: Skriket, Theres Svenssons gata 8
Pris: 40 kronor
Förband: Spiknykter (Göteborg)

18/8 Sick Of It All (USA)
Sedan starten för IOGT-SXE runt 2009 har föreningen aldrig tidigare haft ett lika stort
band på besök som Sick Of It All från New York City, USA. Idén kom på tal under
vintern och ett mejl gick iväg till trummisen Armand i bandet. Då bandet alltid bokas av
MAD som är ett stort bokningsbolag i Europa gick vi den vägen för att skapa en bra
kontakt direkt. Armand gick vidare till MAD och de båda parterna tyckte det lät som en
bra spelning för bandet. Under sommaren brukar Sick Of It All för det mesta spela på
stora festivaler runt om i världen och del mindre klubbspelningar. Att de nu gör en
spelning som är helt drogfri är väldigt sällsynt. Det är en stor ära att ha dem på besök
och vi är stolta att kunna presentera ett av världens största hardcoreband på en liten scen
i Göteborg. Spelar gör även Lose The Life med UNF och IOGT-medlemmar.
När: 18 augusti 2013, 17:00
Plats: Skjul 46, Fiskhamnsgatan 41
Pris: 150 kronor
Förband: Lose The Life (Göteborg), Clearview (Brasilien), Upright (Finland)
20/8 Harry And The Potters (USA)
När vår medlem Erik bokade den här spelningen så lovade han att det skulle bli en stor
upplevelse för alla besökare. Inte bara musikaliskt utan även en scenshow utöver det
vanliga. Bered er på en punk-kväll i bästa stil. Göteborgsbandet Olles Fight Club där
alla i bandet är medlemmar i UNF spelar också.
När: 20 augusti
Plats: Skriket, Theres Svenssons gata 8
Pris: 60 kronor
Förband: Olles Fight Club (Göteborg), Åtgärdsprogrammet (Göteborg)
_________________________________________________________________
Mer som sker
•
•
•
•
•

15 aug kl. 19.00 Bingo på Sillvik.
31 aug Kräftskiva på IOGT-NTO Kuggaviksgården i Åsa
2 sept Sista anmälan - Vara vettig kurs
15 sept-15 okt, Lokal och distriktsvärvarkampanj
13-14 nov Förebygg.nu, Göteborg

__________________________________________________________________
Varma sommarhälsningar önskar IOGT-NTO-distriktet i Göteborg & Bohuslän

