IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

Oktober Månadsblad 2013

Hej!
Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten.
Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att ni hjälper oss med att dokumentera er
verksamhet och upptåg för att få med till nästa nummer!
Ha gärna Profilen framme så att ni har chans att delta på så många aktiviteter som möjligt
under de kommande månaderna..bjud gärna med någon granne eller vän!
Flytten
Nu har distriktsexpeditionen landat på vårt kära Nordengården, dit ni alla är varmt
välkomna att titta in för att se hur vi har fått det men även för att prata några ord. Vi sitter på
andra våningen, efter trappen direkt till vänster finner ni IOGT-NTO…går ni vidare i den fina
vita hallen finner ni även UNF, Junis och ett härligt konferensrum.
Nordengården har fantastiska resurser till att erbjuda er bra lokaler för er verksamhet eller
möten.
Nordengården Stockholmsgatan.16, 416 70 Göteborg

Nytt telnr:
0730-316065
Varmt Välkomna in på en fika!

Distriktskonsulenter
Nu har Malin Westergren(100%) börjat arbeta igen efter föräldraledigheten
Ellen Eklund finns kvar ett par månader ytterligare (25% fram till årsskiftet)
Sofia Hagström-Månsson (sjukskriven) samt Salam Kaskas (100%) under ett halvår
framöver.
Konsulenterna kommer finnas 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

Alkoholpolitisk kurs i Skövde 12/10
Tillsammans med våra granndistrikt är vi glada att presentera en kurs i alkoholpolitik den
12:e oktober i Skövde. Per Leimar (tidigare utredare och EU-bevakare för Systembolagets
VD) har följ den svenska alkoholpolitikens möte med EU.
Rubriker för kursdagen är:
Alkoholpolitik:
Gårdsförsäljning och näthandel.
Alkoholskatt- vad har hänt och varför
Alkohol och politik: Demokrati- hänger opinion, löften och beslutsfattande ihop med
alkoholfrågor
Alkoholforskning:
Nytt från alkoholforskning
Om IOGT-NTO:s kommande alkoholforskningsrapport
Start klockan 10:00 och avslutas cirka 16:00. Distriktet står för kursavgiften och för resan
ToR. Är du intresserad hör av dig omgående till goteborg@iogt.se eller via telefon 0730-31 60
65

Tårtkalas

Den 22/10 bjuder vi in till stort Tårtkalas för att fira att vi nu är på plats på Nordengården!
Då har ni chans att se de nyrenoverade lokalerna och bjuda med dig en granne, vän eller
arbetskamrat för att samtidigt delta på de aktiviteter som fyller kvällen! Det passar hela
familjen då både Junis och UNF kommer ha aktiviteter som passar alla barn och ungdomar.
Vad sägs om musik, dans, ansiktsmålning, filmvisning, popcorn, ballonger och smaskiga
tårtor!
Vem som helst är välkommen och ta gärna med dig någon som är nyfiken på vår breda
verksamhet.
Anmäl gärna så vi har chans att beräkna hur många tårtor vi ska köpa in!
Ring 0702-227009 eller maila oss på goteborg@iogt.se

Afterwork
Vi fortsätter med det populära konceptet afterwork! Ett perfekt tillfälle att komma förbi och
träffa nya som gamla medlemmar och få något gott i magen! Två flugor minst i en smäll!
Tisdag 22 oktober
Måndag 11 november
Onsdag 4 december

kl.17-20
kl.17-20
kl.17-20

Vill du delta med nya idéer eller hjälpa till, så är du varmt välkommen att ringa oss!

Välkomna till 2 fantastiska kvällar på Nordengården
Söndag den 13 oktober kl.18.00
Caroline Wennergren framför sin föreställning ADOPTERAD tillsammans med sin
buktalardocka och gitarristen och pianisten Per Strandberg.
Föreställningen beskriver hennes väg från ett barnhem i Rio de Janeiro till Mölnlycke.
Entré: 90 kr inkl. servering
Söndag den 24 november kl.18.00
Margareta Söderström berättar om sin pappa Västgöta-Bengtsson. Bered er på en
underhållande kväll med många skratt.
Entré: 50 kr inkl. servering
Samarrangemang mellan IOGT-NTO-föreningarna Engelbrekt, Klippan, Skatås, IOGT-NTOkretsen, Våra Gårdar samt NBV.
Utbildning för personer som vill utbilda Politiker
distriktet är med i ett samverkansprojekt som administreras av länsnykterhetsförbundet.
Projektet heter Social hållbarhet och Alkohol och går ut på att öka politikers kunskap om
alkoholens konsekvenser. Vi söker nu personer som vill utbilda politiker i dessa frågor.
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: goteborg@iogt.se
  
Väl en av följande utbildningsdagar:
4 november kl. 9.00–13.00 på Hellidens folkhögskola, Tidaholm. Under detta
utbildningspass serveras förmiddagsfika samt lunch.
eller
7 november kl. 18.00–21.30 på Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke Under detta
utbildningspass serveras kvällsfika med smörgås, dryck och kaka.
Efter anmälan skickar vi ut ett exemplar av utbildningsmaterialet/idéskriften, för
genomläsning innan utbildningsdagen.
Anmäl senast 25 oktober vilken av utbildningarna som passar dig bäst, meddela även
specialkost eller annan viktig information.

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

Vår Second hand Vännplatsen
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

Viktiga datum för Er föreningar att hålla koll på!
Oktober
15 sept-15 Värvningskampanj Fika för alla
5-12 Världens Barnkampanj
12-13 Medlemsforum i Mölnlycke
14-13 Antilangningskampanj inför Halloweenhelgen
21 Sista anmälningsdagen för att delta på frågetävlingen PUMPEN
22 Tårtkalas, Nordengården
22 Ordförandeträff, Nordengården
27 Valberedningsutbildning i Stockholm
November
4 Sista ansökningsdagen för Aktivitetsbidrag till Vit Jul
8-10 Verksamhetsforum Saltsjö-Boo
13-14 Förebygg.nu, Göteborg
14 Frågetävlingen Pumpen
25 Internationella dagen mot våld mot kvinnor
December

1-13 Antilangning inför Lucia
13-6/1 Kampanjen Vit Jul
Läs mer i kalendariet på www.iogt.se
Dokumentation
Glöm inte att fotografera all er fantastiska verksamhet! Vi behöver mängder av bilder både
till vår hemsida och medlemstidningen Profilen. Ps. du kan även fota med din mobilkamera,
det fungerar också!

"FIKA FÖR ALLA" 15 SEPTEMBER - 15 OKTOBER
IOGT-NTO föreningar runt hela Sverige kommer att bjuda på fika vid närmare 200
tillfällen - tänk så många människor vi kommer att möta. Alla föreningar som vid
minst ett tillfälle under kampanjen "Fika för alla" genomför en värvaraktivitet får ett
Fika-kit. Se till att även din förening är med - har ni inte hunnit anmäla er? Gör det
fort! Då kommer vi att hinna skicka ett Fika-kit innan ni ska ut.
Dessutom utgår bidrag med 1000:- till alla föreningar som gör minst en
värvaraktivitet i veckan under perioden (fyra st). Bland alla de föreningar som gör
minst en värvaraktivitet lottar vi ut 10 premier om 500:-.
Det vi behöver veta är datum och klockslag samt plats och vilken förening som
ansvarar. Ni kan mejla, ringa eller skriva brev till robert.lindh@iogt.se, 0733-72 62 19
eller winnie.blom-jensen@iogt.se, 0701-90 84 61 eller till IOGT-NTO värvning, Box
12825, 112 97 Stockholm.
"Fika för alla" gäller aktiviteter som görs utanför våra egna lokaler, där vi möter
allmänheten. För att få bidraget utbetalt efteråt tar ni ett foto från aktiviteten/erna
och skriver några rader om vad ni gjorde och hur det gick och skickar in direkt
efteråt. Har du kollat in vår nya värvardisk? Lätt och smidig - väger endast 9 kg. En
roll-up får plats i väskan. Disken och annan värvarmaterial kan beställas på vår
hemsida http://iogtntointern.shop.textalk.se/sv/varvarmaterial/
Vill du göra det ännu mer smidigt? Kolla in vår snygga värvarduk, finns i två
storlekar.
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.
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!
Ha det så gott så ses vi på något av alla finfina arrangemang!

Soliga Hälsningar Malin, Ellen, Salam och Distriktstyrelsen  

