Månadsblad
Juni 2014
Hejhej alla!
Nu är äntligen sommaren här! Oj vad vi har längtat efter sol, värme och härliga
arrangemang! Och vi har precis lämnat en fantastisk Folknykterhetens vecka bakom
oss, och vi kan bara konstatera- succé! Tack alla ni som bidrog till att våra
arrangemang blev så bra! Vi har synts i media, vi har värvat och vi har skrattat!
Tårtkalaset blev fantastiskt härlig uppsluppen och familjär stämning, så proffsig
modevisning att vi genast på stående fot bestämde att vi gör en modevisning med
höstkollektionen från Vännplatsen redan i september! Härligt!
Och Folknykterhetens dag i Flunsåsparken blev en härlig familjedag som lockade till
sig cirka 2000 besökare! En bra vecka med flera värvningar och nya människor som
fått information och härligt intryck av vår organisation!

Innehåll månadsbladet:
1) Familjekväll på Skatås 10 juni
2) Ny ordförande Kuggaviks ideella förening
3) Midsommarfirande Kuggavik / Sillvik
4) Semesterstängt
5) Värvningsveckor Kulturkalaset v.32 & 33
6) Grillfest 6/9 på Kuggavik
7) Vänersnäslägret
8) Vännplatsen
&
lite annat smått
________________________________________________________________
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1)
Skatåsstugan den 10 juni kl.17-20
Varmt Välkomna till en härlig familjekväll!
Ta med dig hela familjen för att umgås i friska luften, grilla tillsammans med härliga
vänner! Det finns frisbee-bana, fotbollsplan att tillgå om man vill.
Det kommer finnas kubb och kasta ring för de som vill utmana varandra!
Vi bjuder på dryck & potatissallad. Så ta med eget att grilla.
Det kommer finnas engångsgrillar att nyttja. Och dessutom har du chans att träffa
Distriktstyrelsen, så passa på!
Anmäl gärna så vi vet hur många vi ska beräkna till:
Tel.0702-227009
Följ oss på facebook!

Biskopsgården värvar på Folknykterhetens dag i Flunsåsparken
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2)

Nytt i Kuggavikstoppen

Gunilla Blad (NBV) och medlem i IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns distrikt blev
ny ordförande för Kuggavik Ideell förening när de tre ägardistrikten Älvsborg,
Göteborg och Bohuslän samt Halland samlades till årsstämma. Halländska
representanter i styrelsen är som tidigare Lars Gunnarsson och Göran Pettersson. Ny
ersättare från Halland blev Mats Bertilsson.

3)
Midsommarfirande i Kuggavik 20/6
Kl.14.00 Samling för att klä Midsommarstången
Kl.18.00 Midsommarmat
Pris: 250 kronor
Anmälan till Kuggaviksgården:
Tel.0340 -651285 senast 15/6
Välkomna!
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Midsommarfirande på Sillvik 20/6 kl.15.00
Ta med dig picknic-korgen och kom för att fira med oss!
Sillvik ligger fantastiskt vackert vid havet i Torslanda..Sillvik.
Underhållning av Claes Westerdahl
Varmt Välkomna med hela familjen!

4)
Semesterstängt på Distriktskontoret
Under juli månad är Distriktskontoret stängt,
ni är varmt välkomna igen i augusti!
Vi tackar för alla härliga besök och samtal under terminen och hoppas på
en lika rolig höstermin tillsammans! Om längtan blir alltför stor…så läs
gärna om oss på vår hemsida eller facebooksida…..där finns en drös av
bilder också att njuta av!

5)
Värvning under Kulturkalaset i Göteborg
Under vecka 33 och 34 kommer vi stå i Nordstan och värva nya
medlemmar. Vill du hjälpa till?
Vi behöver många som kan bistå med hjälp! Det kan vara ett eller två
pass om dagen, eller någon dag som passar..perfekt att besöka
Kulturkalaset i samma veva som är fyllt av fantastiska evenemang och
uppträdanden. Vi brukar stå i tvåtimmarspass…kontakta oss bums!
Maila: winnie.blom-jensen@iogt.se
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Värvning i Uddevalla
6)

Grillfest

6/9 på Kuggavik

Varmt välkomna att delta på en härlig Familjedag med grill som tema.
Unga som gamla kan umgås och utmana varandra i femkamp, grillning,
såpbubbletävling, och
Vi bjuder in Älvsborg/ Skaraborg och Hallands distrikt till festen ocksåtjohoooo!
Ta med hela föreningen, vänner, släktingar och din familj och kom till
underbara Kuggavik som ligger vid havet.
Program (kan komma att ändras något)
Välkomna!
Kaffe & smörgås för alla
Femkamp för alla!
Här gäller det att ta fram tävlingsinstinkten på alla plan!
Lunch på Beachen
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Vi samlas vid havet på stranden för att gemensamt grilla..mums!
Det blir magbröd, pinnbröd, krabbelurer, majskolvar, korvar och
hamburgare…och inte att förglömma..marshmallows!
Underhållning/ tävlingar och andra överraskningar
Avslutning med det lilla xtra!
Ansiktsmålning för alla - kommer Linda Wahlström erbjuda!
Föreningen Fruktdrycker kommer och bjuder på goda alkoholfria
alternativ
Vännplatsen informerar om sin verksamhet
NBV står för underhållningen under dagen
Varmt välkomna att delta!
Pris: 200 kr/ person eller mindre..vi jobbar på det!
Anmälan så fort det är möjligt till
malin.westergren@iogt.se
Det kommer att finnas ett barnrum för alla barn, fyllt med pysselsaker,
leksaker och chans att se på film.
Vill du/ni vara med och hjälpa till att anordna festen, vore vi
jättetacksamma!

SOMMARFESTIVAL 26-29 JUNI I MORA

www.sommarfestivalen.se
SOMMAREVENTVÄRVNING - EN MÖJLIGHET FÖR ALLA!
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Vi kommer under hela sommarperioden - juni till augusti - att vara med vid ett antal
olika event. Ibland är vi en del av ett arrangemang och ibland centralt placerat på en
ort där ett större event genomförs.
Kolla i din almanacka, när under sommaren du är ledig?
Vänta inte för länge - en del veckor är redan bokade - hör av dig, då kollar vi om "Din
tid" och "Våra veckor" passar ihop!
Anmäl ditt intresse till Winnie Blom-Jensen via mail winnie.blom-jensen@iogt.se
eller
mobil 0701-90 84 61.

Har du betalat in din medlemsavgift?

Det är bra om du kollar upp om din medlemsavgift är betald för 2014, då vi har
väldigt många restanta medlemmar just nu. Ring gärna upp de medlemmar i
föreningen som är restanta och bjud in dem på något roligt evenemang!
När du värvar nya betalande medlemmar till IOGT-NTO, då får du värvarpremier men endast om du själv har betalat din egen medlemsavgift. Har du några
funderingar kring medlemsavgifterna? Hör av dig, då hjälps vi åt att reda ut detta!
På www.iogt.se/5555 kan du varje vecka se hur vi ligger till med värvningen - bland
mycket annat intressant!
Fika för alla - hälsningar
Lizzette, Robert & Winnie
______________________________________________________________________

Distriktsinfo
ANMÄLAN ÖPPEN TILL SOMMARFESTIVALEN
IOGT-NTO-rörelsen bjuder in till en trevlig Sommarfestival 26-29 juni i Mora Parken, Dalarna. Mora
Parken är en anläggning med ett varierat utbud av olika boendeformer och ett stort antal aktiviteter
såsom bad, minigolf och bowling. Det finns någonting för alla, Sommarfestivalen erbjuder en mängd
olika aktiviteter, seminarier och utflykter. På kvällarna finns lägerbål och underhållning.
Sommarfestivalen invigs och avslutas med gemensam fest. Mer information på Sommarfestivalens
hemsida: http://www.sommarfestivalen.se/

______________________________________________
SOMMARLOVSLOTTEN
I samarbete med Miljonlotteriet så börjar vi den 1 maj att sälja Sommarlovslotten.
Överskottet från försäljningen av den här lotten går till sommarverksamhet inom IOGTNTO-rörelsen. Lotten kommer att säljas via Miljonlotteriets hemsidawww.miljonlotteriet.se

Alkoholpolitisk kurs med Per Leimar 4/10 Skövde
Tänkte bara meddela att vi fått datum klart för den gemensamma alkoholpolitiska
kursen med Per Leimar. Det blir den 4 oktober i Skövde. Vi håller på o filar på
programmet och en officiell inbjudan kommer såsmånigom. Prisbilden är 250:- /
deltagare då ingår fika, lunch, förfriskningar och anteckningsmaterial.
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VÄNNPLATSEN ¤ VÄNNPLATSEN ¤ VÄNNPLATSEN ¤
6 juni är det dags för Torslandafestivalen som anordnas av Torslanda Företagarförening där
Vännplatsen kommer ha extraöppet och även flytta ut på gatan

Vill du arbeta som volontär på Vännplatsen? Vi behöver fler som kan hoppa in
då och då…passar alla åldrar! Det kan vara regelbundet eller bara någon timme då
och då!
För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0705-971366 eller info@vannplatsen.se.
Besök deras hemsida: www.vannplatsen.se

Modevisning med kläder från Vännplatsen
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__________________________________________________________

Dags att planera höstens verksamhet i föreningarna

Nu har ni fram till 15 juni på er att diskutera fram nya aktiviteter och planera in värvning i
föreningarnas verksamhetsprogram! Så vänta nu inte till sista veckan med att diskutera och
konferera er kommande verksamhet. Ta en arbetsdag och ta gärna in någon av styrelsen,
konsulenten eller någon annan som kan inspirera eller hjälpa er på rätt väg!
Men ni behöver naturligtvis inte vänta till i höst för att göra en enkel värvningsinsats utanför
er lokala ICA-butik, eller en mässa, marknad..Vi bistår med material, bardisk och GT-dricka!
Om man inte vill ha bardisken kan man låna en duk som passar perfekt för ett bord!
Här kommer lite förslag på verksamhet som ni kan ha i föreningen:
1) Värvning
2) Fikastund för alla (bjud in nya och gamla medlemmar och även i ert område)
3) Familjevänlig verksamhet
4) Drogkampen i samarbete med Länsnykterhetsförbundet
5) Grillafton (bjud in alla i närområdet)
6) Ring runt till de restenta medlemmarna & bjud in dem på tårta!
7) Bjudit in alla medlemmarna till en familjevänlig aktivitet
8) Internationell kväll
9) Studiecirkel öppen för alla (annonsera i lokaltidningen)
10) Vit jul-kampanjen (gör en aktivitet och värvningsinsats i nov/december )
11) En tipspromenad och grillkväll på Sillvik med föreningen (bjud in flera föreningar och
allmänheten)
12) En freesbeegolfrunda på Skatås som avslutas med grillning i Skatåsstugan
13) Ha era föreningsårsmöten/föreningsmöten i Skatåsstugan/ Sillvik eller på
Vännplatsen och gör något roligt i anslutning till mötet
14) Använd vår inomhuscurlingsmatta på Nordengården
15) Värva utanför er lokala butik
16) Gå gemensamt hela föreningen på After Work/familjekväll på Nordengården
17) Anordna en fest och bjud in nära och kära och grannar, arbetskamrater
18) Hyr en minibuss och hälsa på Vännplatsen och en förening i distriktet
Det krävs väldigt mycket egeninsats och engagemang för att få en
förening att få nya medlemmar och behålla dessa, att göra ständiga
förändringar och finna nya sätt att ha verksamhet på.
Men, tillsammans kan vi göra fantastiska resultat! Vi har alla möjligheter nu, när vi
har en härlig distriktstyrelse och anställda som är fokuserade på att göra 2014 till det
bästa året!

___________________________________________________________
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Vänersnäs för alla ungar!
I sommar är det dags för det årliga Vänersnäslägret! Se till att de barn som
ni har i er närhet får chansen att åka på lägret…..det skapar minnen för
livet! 20-25 juli på Vänersnäs
Mormor, farbror eller farmor kanske till och med kan sponsra
lägeravgiften? Läs mer information på www.vanersnaslagret.se
Tel.0737-675587
vanersnas.lagret@junis.org
________________________________________________________________

Varmt välkomna att besöka vår Secondhandbutik Vännplatsen
Nu är butiken fylld med roliga, fantastiska, annorlunda, fiffiga
prylar du inte visste att du behöver!
Kom och köp!

Distriktstyrelsemöte på Vännplatsen
Öppettider
Onsdag 13.00-19.00
Torsdag 13.00-19.00
Lördag 12.00-16.00
Adress
Gamla Flygplatsvägen 38 i Amhult
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Material in till Profilen! Nu är det bråttom!
Nu är det hög tid att lämna in höstens program för föreningarna och skicka in den till redaktionen för
Profilen (läs barbro@tryckalster.se) den 15 juni är sista dagen..och vi vore tacksamma att slippa ringa
runt och tjata in program och bilder i sista sekund..det är det som gör att den blir försenad kära
vänner!
Det ligger otroligt många timmar med förberedelser och kan ni i föreningarna ha programen färdiga
innan sommaren så underlättar det ofantligt!!
Se så, skicka in bilder på er verksamheter!
Vi vill dessutom ha in aktuell kontaktinfo från alla föreningar:
Namn
Adress
Telnr/
Mobilnr helst
Lokal
Datum och program för föreningen
facebooksida
hemsida
Mailadress
Gärna en bild på föreningen eller lokalen
Ju fortare ni lämnar in ALL fakta, desto mer tid finns det för korrekturläsning..

För konsulentkontakt, frågor, information - ring eller maila:
Malin Westergren, 0702-227009 malin.westergren@iogt.se
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En härlig
Sommarhälsning
till er!
önskar

IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns
Distrikt
Vi hoppas vi ses till hösten igen och att både nya och
gamla möten sker på alla våra härliga arrangemang!
Passa gärna på att värva under dina många
sommarmöten…=)
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