IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

Januari Månadsblad 2014
Hej!
Hoppas ni haft en härlig jul och nyår och att ni hunnit vila ordentligt, för nu är vi igång!
Det är full fart på kontoret och vi har massor av roliga arrangemang att erbjuda redan nu i
januari..
Så häng med och anmäl dig!
Kontoret
Vi finns på plats
Nordengården Stockholmsgatan.16, 416 70 Göteborg

Nytt telnr:
0730-316065
Om ni ringer till distriktsexpeditionen eller till konsulenternas telefoner och ingen
svarar..lämna då gärna en liten hälsning så vi vet att just du sökt oss..vi ringer tillbaka så fort
vi kan!
Varmt Välkomna in på en fika!

Distriktskonsulenter
Vi konsulenter finns 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! 0702-227009 och 0730-775244
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Kick-off

den 21/1 kl.18-21

Välkomna på 2014 års kickoff på Nordengården!
Winnie Blom-Jensen kommer från Förbundet och berättar om all verksamhet som är på
gång i hela landet missa inte detta!
Dessutom kommer det bjudas på smörgåstårta! Missa inte detta!
Ps. det kommer finnas smarrig vegansmörgåstårta också!
Anmäl gärna till konsulenterna!

Trendspaningkurs på Wendelsberg 25/1 klockan 13:00-21:00
Kursen börjar med ett inspirationspass med Pierre Andersson från Accent angående
trendspaningar i vår organisation. Därefter flera gruppdiskussioner och ett avslutande
praktisk aktivitetsplanerande.
Tanken är att man går den här kursen för att få igång någon ny verksamhet i sin förening
under våren. Det kan vara allt från värvning utanför sin lokala butik, affischering,
pressmeddelanden, anordna Drogkampen för politiker, bjuda in kvarterets grannar för en
information och matkväll, skriva insändare, skapa en hemsida och en facebooksida för
föreningen..ja, allt är möjligt!
På eftermiddagen äter vi fantastisk god middag tillsammans innan vi beger oss till teater och
ser den årliga revyn.
Kostnad: gratis- med en motprestation som insats som gynnar både föreningen och hela
distriktet
Varmt välkomna med anmälningar!
D-expen: 0730-775244

Alkoholfri sportbar
Är du intresserad att starta upp ett nytt koncept?
Vi behöver ett glatt gäng som vill starta upp en alkoholfri sportbar i Göteborg med omnejd.
Låter det som en kul utmaning? Ring då till oss och anmäl ditt intresse!
Tel.0730-316065
2

Värvning
Alla föreningar bör boka in regelbunden värvning och behöver ni hjälp med att lära er, att få
stöd så finns både distriktets konsulenter och Winnie Blom-Jensen som stöd.
Ska vi nettoöka med värvningen i år, som vi tyvärr inte lyckades med förra året, måste alla
föreningarna värva..egentligen räcker det med att man har ett värvarblock i väskan och börja
våga fråga! Ni har säkert flera i er omgivning som inte ännu tagit ställning att bli
medlem..fråga!
Vi ordnar med bardisk, eller duk till vanligt bord, broschyrer och Godtemplaredricka!
Boka in en dag per månad så kommer ni känna hur positivt och energigivande det är att möta
människor och berätta om vilken fantastisk verksamhet ni gör.
Ring gärna till Nya Bohus-föreningen eller Biskopsgårdens förening för att fråga om råd eller
fråga hur det känns att stå och värva. Ålder har ingen betydelse, snarare tvärtom! Ju äldre
desto bättre!

Boka in redan nu vårens alla
Afterwork/Familjekväll
6/2 Torsdag
Same-tema och förtäring
18/3 Tisdag
HLR & våfflor med en massa smaskig tillbehör
22/4 Tisdag
Folkdans och brandkåren samt korvgrillning
27/5 Tisdag
FNV / Tårtkalas
Vi ser gärna att du/ni kommer och hjälper oss att få allt i ordning under eftermiddagen, så
ring till oss om du kan hjälpa till!

Framtidsmöte angående Nordengården den 29/1
Våra Gårdar och Kretsen inbjuder alla till mötet kl.17.30
Här är alla varmt välkomna som är intresserade av att hjälpa till att få Nordengården till ett
levande rörelsehus!
Minst två per förening
Anmälan till Nordengården Tel.031-196631
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Dokumentera mera!
Glöm inte att fotografera all er fantastiska verksamhet! Vi behöver mängder av bilder både
till vår hemsida och medlemstidningen Profilen. Allt från era höstpromenader,
julrimsverkstäder, luciafirande, värvning, kurser, studiecirklar till styrelsemöten!
Ps. du kan även fota med din mobilkamera, det fungerar också!
Tänk på att använda era bilder..gör en utställning på biblioteken, gör affischer, sänd in till
pressen, lägg in på era föreningshemsidor, facebooksidor!

Ps. glöm inte att ta bilder på alla träffar ni gör! Fler bilder gör vår verksamhet mer synlig för
andra!
Programpunkter skickas in till:
info@tryckalster.se eller malin.westergren@iogt.se

Läs mer i kalendariet på www.iogt.se/goteborg

och följ oss gärna på facebook
IOGT-NTO Göteborg och Bohus heter vi där!
God Fortsättning på det nya året!

Hälsningar Malin, Ellen, Salam och Distriktsstyrelsen
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