En härlig Hösthälsning
i OKTOBER
önskar

IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns
Distrikt
Hejhej!
Nu har vi redan kommit in en bit av höstens verksamheter! Vad mycket som händer
ute i föreningarna, härligt!
Nu är det dags för kampanjen FIKA FÖR ALLA! Vilket innebär att föreningar kan
vara med och bjuda in allmänheten till sina arrangemang och delta i en tävling.
Tanken är att få ut fler föreningar och värva till sig nya medlemmar till sin egen
förening. En fantastisk chans att se till att vi blir fler! Man kan ta en korg under
armen med broschyrer och sedan bjuda in till en fika i föreningen, passa på att fråga
om de vill bli medlemmar! Anmäl er till Winnie Blom-Jensen så lägger hon in ert
fikatillfälle på IOGTs hemsida, så kan alla finna er fikastund via webben!
Vi vill också passa på att hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna
till IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns distrikt! Om ni vill har mer
information om vad som händer i vårt distrikt, så ring eller maila vår konsulent:
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Soliga hälsningar
Malin Westergren
IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt
Stockholmsgatan.16
416 70 Göteborg
0730-31 60 65 (exp)
0702-22 70 09
Läs gärna mer om oss:
www.iogt.se/goteborg
www.iogt.se
www.vannplatsen.se
www.vitjul.se
www.miljonlotteriet.se
www.facebook.se/iogtgoteborg
Vi har en fin distriktstidning ”NYKTER profil” som du kan ringa/maila
och beställa, där i kan du läsa om allt som händer i föreningarna!
Välkommen!

Innehåll i månadsbrevet:
1. LOPPIS på Nordengården för Världens Barn 4/10
2. Fika för alla-kampanjen
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Medlemstidningen NYKTER-dags att planera vårprogrammen
Värvning
Dialogcafée på Nordengården 22/10 kl.18-21
After Work/Familjekväll 6/11 Nordengården kl.17-19
Vännplatsen vår egen second handbutik i Torslanda
Pumpen-tävlingen
VIT JUL-kampanjen

10. Du vet väl att Distriktsinfo även läggs upp på hemsidan, www.iogt.se/distriktsinfo. Där kan du
läsa tidigare veckors utskick och ladda ner bilagor.
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1.

Världens barn!

I helgen startar den stora insamlingen till Världens Barn! Från IOGT-NTO-rörelsen är vi med som en
av arrangörerna och mottagarna av de pengar som samlas in. Därför uppmanas alla medlemmar,
föreningar och distrikt att se vad man kan bidra med i kampanjen. Mer information finns om ni klickar
på länken här!

Glöm inte att delta i insamlingen till Världens barn!
I kväll kl 20.00 genomförs en insamlingsgala till förmån för Världens barn på SVT 1. I
insamlingsarbetet hjälper vi inom IOGT-NTO-rörelsen till, passa därför på att vara med under helgen.
Läs mer på http://iogt.se/ nyheter/ hela-sverige-pa-fotter-for-varldens-barn/ och på
www.varldensbarn.se

2.
Nu bjuder IOGT-NTO på fika
Under oktobermånad erbjuds närmare 150 fikatillfällen runt om i landet. Vi är sjusorters-kakor-förbundet, och vi bjuder gärna dig på en fika!
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IOGT-NTO är mästare på att förändra och att fika(!). Det har vi gjort i över 100 år och
varför frångå ett vinnande koncept?
Under hela oktobermånad bjuder våra medlemmar runt om i landet dig på en fika. På
utvalda platser där våra några av våra föreningar verkar är du välkommen. För att ta
reda på exakt vart finns en karta med platser, tider och datum du kan svänga förbi.
Vi växer ständigt inom IOGT-NTO och välkomnar hela tiden nya medlemmar. Vill du
ta ställning för ett samhälle där alkohol och andra droger inte har ett sånt stort
inflytande på individen? Då är du välkommen att gå med oss. Bli medlem direkt på
fikatillfället eller, om du inte kan vänta, gå in på www.iogt.se/blimedlem

3. Medlemstidningen NYKTER
Nu är det snart dags för föreningarna att sitta ner och diskutera nästa års
verksamhet. Ja det kan verka som det är lite väl tidigt, men ska det bli bra och
innehållsrika och varierande program, krävs det lång framförhållning. I december
börjar vi sätta ihop den nya tidningen som kommer landa i era brevlådor under
januari månad. Nästa tidning sträcker sig från januari fram till augusti månad, så det
gäller att vi får med allt i den! Tidningen är uppskattad av många och där kan man
alltid se vad det finns att göra en dag då man kanske har en lucka ledig!
Att tänka på när ni sätter ihop programinnehåll till er förening:
a) Gör några utåtriktade aktiviteter som man kan bjuda in allmänheten till
b) Planera in någon/några värvningar (annars kommer föreningen inte växa)
c) Tänk på att använda våra lokaler (Skatåsstugan, Sillvik, Kuggavik, Viljans Vik)
d) Planera in fika för alla i april (lägg era utåtriktade aktiviteter där)
e) Planera in något under Folknykterhetens vecka
f) Boka in en föreningsträff/studiebesök på Vännplatsen (vår second hand)
g) Planera in era Föreningsårsmöten och boka in Distriktsårsmötet den 21/3
h) Diskutera hur ni i föreningen skall kunna bli fler, har ni varierande innehåll, har ni
familjeaktiviteter, har ni värvning med på agendan..ja, det finns massor av roligt att
planera och diskutera!
i) Det här kommer säkerligen komma under våren:
1) Kickoff i januari för värvning
2) Distriktsårsmöte den 21/3
3) After Work/familjekvällar- lägg in dessa i er planering
4) Kurs- Kurs helg i februari
5)Folknykterhetens vecka och dag
6) Värvning på olika platser
7) Kongress i Lund till sommaren
8) Värvningsturné i sommar
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4. Värvning
Om vi ska nå Kongressens uppsatta mål av värvningar, måste vi alla hjälpas åt. Ska
föreningarna fortgå, måste vi ha aktiva medlemmar. Då behövs värvare & roliga
arrangemang att erbjuda! Kan du/ni ställa upp en eller flera pass/dagar-så kontakta
konsulenten eller Winnie Blom-Jensen som arbetar med dessa frågor från Förbundet.
5. Dialogcafé med Elisabeth Bergström på Nordengården den 22/10
kl.18-21
Vi samlas för lite fika i Junis och UNFs källare, på Stockholmsgatan 16 i Göteborg.
Där har vi lite diskussioner om hur IOGT-NTO-rörelsens fortsatta mål och
verksamhetsdokument ska utformas. Ni är en viktig del i att arbeta fram nya
inriktningar. Här har ni all chans att påverka vad IOGT-NTO ska fokusera på i
framtiden! Anmäl er gärna! Tel.0702-227009
6. After Work på Nordengården, Stockholmsgatan.16 i Göteborg 6/11
kl.17-19
Här samlas alla som vill testa på olika sorters hantverk! En kväll i pysslets tecken kan
man väl säga…måla, testa flätning, tvålmassa, tovning..ja, här finns inriktningar för
alla åldrar! Ta med dina nära och kära för en gemytlig kväll tillsammans med gofika!
Besitter du någon hantverkskunskap? Kontakta oss gärna!Tel.0702-227009
7. Vännplatsen
Besök gärna Vännplatsen regelbundet. De behöver en hjälpande hand då och då. Har
du saker du inte längre är i stort behov av, så lämna in dem på Vännplatsen. De tar
emot det mesta som är helt och rent! Möbler går också fint!
De behöver hjälp med tex:
Sortera böcker i alfabetisk ordning i hyllorna
Någon som stryker dukar och kläder
Hänger upp kläder på galgar
Någon som tycker att stå i kassan är roligt
Någon som ändrar och plockar om i hyllorna
Någon som tycker om att göra fräcka skyltningar, kanske skriva skyltar
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Ja, det mesta behövs helt enkelt, och kan du avvara lite tid så kontakta Stefan Ström
eller Jenny Gustafsson.
Glöm inte att utnyttja din rabattkupong på baksidan av din medlemstidning, gäller
hela oktober ut!
Gamla Flygplatsvägen.38 Amhult, Torslanda
Tel:0707-395214
Öppettider: Onsdag 13-19
Torsdag 13-19/
Lördag 12-16

8. Frågetävlingen Pumpen
Förra året vann ett Göteborgslag-hurraaa!! Ska vi ro hem den i år igen?!Anmäl ett
lag!
Ni missar väl inte att anmäla ert lag till Pumpen? Och att utmana andra lag inom IOGT-NTO-rörelsen
att delta? Nytt för i år är att varje lag tävlar mot lag som har ungefär lika många deltagare. Läs mer om
reglerna, anmäl er och hitta frågor från tidigare år på vår hemsida http://pumpen.iogt.se.

9. Vit jul-kampanjen närmar sig med stora steg. Hur kommer din förening att engagera sig och
göra en vitjul-aktivitet? Värvning i samband med att få fler att skriva under för en vit jul under
julhelgen brukar vara en bra grej! Många är intresserade av vår kampanj och vi har flera kändisar som
ambassadörer! Läs mer på www.vitjul.se
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Ansök om aktivitetsbidrag för era Vit jul-aktiviteter!
Förra året arrangerade vi tillsammans ungefär 200 aktiviteter och nådde i och med det ca 5000 barn. I
år skulle vi vilja nå ännu fler och inom några år tänker vi att vi har dubblat antalet barn som får fira en
jul med trygga och närvarande vuxna.
Sök ekonomiskt stöd senast den 3 november och läs mer om riktlinjerna på www.vitjul.se för att få
ett bidrag till era Vit jul-aktiviteter!
Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta Vit juls verksamhetsutvecklare Lisa
Greve på lisa@vitjul.se alternativt 070 190 84 13.

Notiser:
___________________________________________________________________________

Verksamhetsforum 2014
Välkommen till årets Verksamhetsforum den 7-9 november på Tollare Folkhögskola - en mötesplats
där du kan ta del av intressanta seminarier och föreläsningar och vi lovar att det finns godbitar, oavsett
om du är alldeles ny medlem eller varit medlem en längre tid.
Läs mer och anmäl dig på http://iogt.se/event/verksamhetsforum-2014/.

EMMA ÄR NY I BRYSSEL

"Hela sommaren har jag väntat, längtat, funderat och förberett mig genom att göra så vitt skilda saker som att titta på
franska draman, läsa RFSL:s rapport om alkohol och hbtq och grottat ner mig i nykterhetsrörelsens historia. Allt för att
förbereda mig för det som äntligen har dragit igång, året som politisk assistent i EU-frågor i Bryssel!"så skriver Emma
som är ny i Bryssel.
Läs hela hennes inlägg och mycket annat intressant på http://euspaning.wordpress.com/
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ALKOHOLPOLITISK KONFERENS I BRYSSEL
27-28 november organiserar vår paraplyorganisation EUROCARE den 6:e alkoholpolitiska konferensen i Bryssel. Syftet
med konferensen är att sammanföra en bred representation av intressenter som verkar i det alkoholpolitiska området
(lagstiftare, forskare och andra experter på folkhälsa och alkohol) för att stärka samarbetet, utöka kunskapen samt
uppmuntra till handling för att förebygga alla alkoholrelaterade skador. Om du har tid och ekonomisk möjlighet att
deltaga så finns mer information här>>

SKATÅSSTUGAN
Nu finns det en elektronisk bokningsöversikt på vår hemsida. Om du/ni sedan vill boka in ett möte, kalas i stugan så
kontaktar du bara de kontaktpersoner som står där.
Prislista för uthyrningen finns också på hemsidan. Vi fortsätter att utveckla Skatåsstugan…rapportering följer..

POLITISK ASSISTENT I EU-FRÅGOR SÖKES
Som politisk assistent i EU-frågor bidrar du till att nykterhetsrörelsen är en stark samhällsaktör som verkar för en
minskad alkoholkonsumtion. Du får vara vår spanare i EU med fokus på alkoholpolitik. Det innebär att du bevakar
politiska processer, representerar våra två förbund i olika sammanhang och nätverkar. I arbetet ingår också att ta emot
besöksgrupper från främst nykterhetsrörelsen och våra samarbetspartners samt administration och praktiska göromål.
Sprid gärna information om tjänsten till andra du tror kan vara intresserade, via Facebook eller andra medier.
Läs mer>>

Nu har ni hela oktober månad räddad! Det är bara att sätta fart att besöka andra föreningar, eller
att arrangera Fika för alla!

Vi önskar er en härlig oktober!

Bild från den senaste After Worken- med modevisning, kläder från vår egen second handbutik i
Torslanda
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