Månadsblad - Oktober
2012-10-05, Göteborg

Hej kära medlem!
Hösten har nu börjat göra intåg i sakta gemak och lämnat vaga spår av sommaren
efter sig. För att göra hösten så rolig och mysig som möjligt kommer här ett nytt
månadsblad fyllt av aktiviteter att komma med på under oktober och november
månad. Nu har dessutom ett rykande färskt nummer av vår distriktstidning Profilen
utkommit till alla medlemmar. Där kan du läsa om vad distriktets föreningar kommer
att inbjuda till för aktiviteter under höst- och vinterhalvåret samt lite om vad som
hänt under sommaren och om vad som komma skall under resten av året.
Har du inte fått Profilen? Vänligen kontakta distriktskonsulent Sofia Hagström
Månsson på 031-775 78 60, 0730-77 52 44 eller sofia.hm@iogt.se

I oktober och november kommer följande att hända…
__________________________________________________________
Familjekväll & After Work – 24 okt & 14 nov, kl.16.00–20.00, Nordengården
Välkommen på en bit mat för 25 kr, kravlöst härligt umgänge, gå med i en studiecirkel och
aktiviteter för dina barn eller barnbarn och ha en trevlig skön kväll med likasinnade.
Detta är en återkommande aktivitet på Nordengården, Stockholmsgatan 16.
Varmt välkommen! Är du intresserad av att hjälpa till med familjekvällarna och After Work?
Kontakta distriktskonsulent Sofia Hagström Månsson på 0730-77 52 44, sofia.hm@iogt.se
______________________________________________________________________

Världens Barn – 6 & 13 oktober
Är du och din förening intresserad av att samla in pengar för Världens Barn i oktober?
De stora insamlingsdagarna är lördagarna 6:e och 13:e oktober men man kan samla in
pengar hela oktober månad. IOGT-NTO har insamlingsbössor på distriktsexpeditionen.
Hör av er till Sofia 0730-77 52 44 eller Ellen 070-222 70 09 senast 9 oktober om ni vill
hämta ut bössor.
Skrotpyssel – 13 oktober, kl.12.00–15.00, Nordengården
Juniorföreningen Skatås anordnar skrotpyssel, loppis, lotteri och kaffeservering till förmån
för Världens Barn. Välkomna att delta lördagen 13 oktober. De tar tacksamt emot
loppisprylar mellan kl.12-16 samma dag. Se bifogad bilaga.
________________________________________________________________
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Dialogcafé – 15 oktober kl.18.00, Nordengården
Alla distriktets medlemmar inbjuds att diskutera förbundets och distriktets framtid, spåna
idéer för IOGT-NTO:s verksamhetsinriktning för 2014-2015 samt för gott fika och trevligt
umgänge. Sista anmälan är 10 oktober till distriktskonsulent Ellen Eklund.
Se bilaga för mer info.
________________________________________________________________
Knytkonferens – 26-27 oktober, Kuggavik i Åsa
Kom till Kuggaviksgården i Åsa på ett par spännande dagar där du och alla andra bestämmer
innehållet på en s.k. Knytkonferens. Berätta eller lär ut någonting som just du kan eller är bra
på! Kom för att lyssna och lär dig en massa spännande saker du inte visste! Mat och logi
ingår. Anmälan görs senast 18 oktober till Ola Österlund på 0768-42 82 83 eller
ola.osterlund@iogt.se. För mer information, se bilaga.
________________________________________________________________
Ljusmanifestation – 1 november, kl.17.30–19.00, Brunnsparken
Torsdagen den 1 november kommer det hållas en ljusmanifestation till minne av narkotikans
offer i Brunnsparken. Det kommer att hållas tal av Göteborgs stad och organisationer med
anknytning till temat samt bjudas på fin musik och sång. Välkommen att lyssna och tända ett
ljus! Vi kommer att vara på plats från kl.17.00 och 19.00.
________________________________________________________________
Pumpen – 15 november, kl.20.00–21.00
Nu är det återigen dags för den roliga nervkittlande tävlingen för hela IOGT-NTO-rörelsen.
Samla ihop dina vänner i föreningen, bilda ett lag, ordna med lokal och anmäl er senast 22
oktober på www.iogt.se/pumpen eller er utskickade anmälningstalong. För mer information
om tävlingen och anmälan, vänligen besök hemsidan eller kontakta Tobias Tengström på 08672 60 05 eller tobias.tengstom@iogt.se
________________________________________________________________
Sätta Göteborg & Bohuslän på kartan? – Gå med i en påverkansgrupp!
Vill du vara med och förändra, påverka och söka/lära ut kunskap och arrangera
revolutionerande evenemang för IOGT-NTO-distriktet av Göteborg och Bohuslän?
Anmäl dig då till någon utav våra verksamhetsgrupper inom socialt arbete, alkohol- och
narkotikapolitiskt arbete, förebyggande arbete, internationellt arbete eller värvning.
För mer information, kontakta distriktskonsulenterna Ellen och Sofia.
________________________________________________________________
Studiecirklar
Vill du ägna tid åt din favoritsysselsättning? Gå med i en studiecirkel som passar dig
och/eller bli ledare för en egen! Här är förlag på cirklar som startas så snart du och dina
vänner anmäler ert intresse och ledare hittas:
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•Matlagning - Uppdatera din repertoar av maträtter, laga nya goda spännande kulinariska
smakupplevelser ihop.
•Alkokoll - Alkoholens skadeverkningar. Vad gör alkoholen med människokroppen och
andra runt omkring?
•Kreativt skapande - Kom i trevligt sällskap och ha en härlig kreativ stund med allehanda
handarbeten såsom; målning, stickning, smyckestillverkning, virkning, scrap-booking m.m.
•Nya medier - Lär dig enklare användning av dator och mobiltelefon.
•Sång - Starta en egen kör! Kanske övar ni inför en konsert till jul?
•Hälsa - Lär dig mer om goda livsvanor, bra mat, stresshantering.
•Släktforskning - Ta reda på din spännande släkthistoria.
•Foto - Lär dig hur man med enkla medel kan använda en kamera (både digital- och
systemkamera) och ta riktigt bra bilder.
•Teater - Bli en teater-apa och kanske sätt upp en rolig show.
•Alkohol - och narkotikapolitik - Hur ser det politiska läget ut i dessa frågor idag, i
Sverige såväl som i EU?
•Kan själv! – Lär dig hur man byter vinterdäck och fixar lättare service på bilen, lagar en
trasig möbel och rensar golvbrunnen m.m.
•Mitt i naturen - Ut och njut av olika djur- & naturupplevelser, besöka naturreservat,
provapå fågelskådning, fika i Göteborgs Botaniska trädgård m.m.
______________________________________________________________

Bli ledare för en studiecirkel? – Anmäl dig till cirkelledarutbildningen!
Tid: 20 oktober kl.10.00-15.00
Plats: i NBV:s lokal på Arvid Hedvalls backe 6, Göteborg.
Anmälan till vast@nbv.se eller 031-7041040 senast 11 oktober. Se även bilaga.
________________________________________________________________

Gå på intressanta föreläsningar och konferenser!
– se bifogade bilagor för mer info.
Vad gör du med din oro? – 7 november
Anmälan senast 24 oktober på:
https://docs.google.com/spreadheet/viewform?formkey=dEpwVGpXaTFNOGxGOERsdURx
X1JiV2c6MA
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Regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland – 27 november
Avgift: 475 kr. Anmälan senast 6 november på:
www.grkom.se/kurser
PRODIS – Konferens om förebyggande arbete mot doping – 7 december
Anmälan senast 2 november på:
http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=864534&Pwd=61894641
__________________________________________________________

Tips!
Du vet väl om att IOGT-NTO Göteborg & Bohuslän finns som sida på Facebook?
Gå gärna in och gilla oss, så kan du hålla dig uppdaterad om aktuella aktiviteter och även
bjuda in till egna evenemang.

Även vår Secondhandbutik Vännplatsen och verksamhetshus Nordengården finns
som sidor på Facebook.
Gå in och gilla dem också!
________________________________________________________________

Du har väl inte glömt att besöka vår Secondhandbutik
Vännplatsen?
Öppettider
Onsdag 13.00-19.00
Torsdag 13.00-19.00
Lördag 12.00-16.00

Adress
Gamla flygplatsvägen 38
Amhult
Torslanda

Vill du arbeta som volontär på Vännplatsen?
För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0707-395214 eller info@vannplatsen.se.
Läs även medföljande bilagor och besök deras hemsida:
www.vannplatsen.se
______________________________________________________________________
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Ladda dina föreningsbatterier och gå på ett event du inte vill missa!

Verksamhetsforum
Tollare folkhögskola, 9-11 november
För anmälan och information, gå in på följande länk:
http://iogt.se/event/verksamhetsforum-2012/
Sista anmälan är 19 oktober!
________________________________________________________________

Vad händer mer på förbundet?
För att få veta mer om utbildningar, föreläsningar och andra evenemang på förbundet,
vänligen besök denna länk: http://iogt.se/events/
______________________________________________________________________

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

Vi önskar dig en fortsatt fantastisk höst!
IOGT-NTO-distriktet av Göteborg och Bohuslän
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