Maj månad 2014

Månadsblad
Hejhej alla!
NU är våren här! Vi har precis haft vår familjekväll/After Work som blev fantastisk!
Det kom cirka 46 personer i alla de olika åldrar, det fikades, åts korv och minglades!
Härligt! Det kom många nyfikna grannar som undrade vad som hände, då vi hade tält
utanför med lite musik och grillarna doftade över hela området.. UNF fick en ny
medlem och Junis fick flera föräldrar och barn som ville veta mer om vad som händer
under sommaren. IOGT-NTO fick en medlem som inte varit på några aktiviteter alls
att dyka upp just den här kvällen! NBV visade upp lite nya studiecirklar och vi hade
ansiktsmålning av Linda Wahlström som har praktiserat hos oss för ett par år sedan.
Allt bidrog till en härlig och glad kväll. Och föreningen Biskopsgården har varit ute
och värvat i helgen och föreningarna Engelbrekt /Klippan och Skatås samt
Göteborgskretsen, NBV och Våra Gårdar bjöd på vårkonserten Tillägnan som blev
jättelyckad! Så roligt att se allt engagemang vi erbjuder alla som vill! Nu siktar vi in
oss på Folknykterhetens vecka! Är ni med?

Vad händer i Maj:
Värvning
After Work/Familjekväll
Folknykterhetens vecka
Folknykterhetens dag

v.21 Frölunda Torg (välkomna att delta!)
27/5 Nordengården kl.17-20 Tårtkalas & grill
26/5 Nordstan kl.10-20
29/5 Flunsåsparken Hisingen kl.11-15

Vi behöver hjälp att få iordning en massa saker under vår nästkommande Familjekväll/After
Work- kan du bistå? Ring!
________________________________________________________________

FIKA FÖR ALLA 1-30 april
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Nu är Fika för alla-kampanjen över för den här gången, den infaller under oktober
nästa omgång..så det är bra om ni tar med det i era höstprogram!
Det var flera föreningar som var ute och värvade, bjöd in till fika eller hade ett
arrangemang som var öppen för alla. Ni föreningar som deltog, glöm inte att skicka in
bilder på ert evenemang så att ni får de utlovade premierna! Det värvades 7 personer
under månaden i distriktet, och det var ett mål uppsatt på 52 stycken från Förbundet.
Värvar man den kvot man fått som sitt distriktsmål så får man 10,000 kr till
Distriktet. Så, om vi alla satsar på oktober månad?!

KVARTALSEVENT- SOMMARFESTIVAL 26-29 JUNI I MORA

Bland alla som har värvat under respektive mars, april och maj månad kommer vi att
dra lott - den spännande vinsten är "Att för två personer delta på IOGT-NTO-rörelsen
Sommarfestival i Dalarna. Det ingår resa, boende sommarfestivalpaket.
Under mars månad har 114 personer värvat minst en ny medlem och bland dessa föll
turen på Birgitta Lundin, från Nyland. Vi säger grattis till vinsten och hoppas vi
kommer att få höra om massor av trevliga äventyr i Mora 26-29 juni.
Blir du också nyfiken på sommarens höjdpunkt? Läs mer på
www.sommarfestivalen.se
Du kan även värva dig till detta event - då ska du för en person har 10 betalande nya
medlemmar eller för två personer 20 betalande nya medlemmar.
PS Du vet väl om att du kan läsa mer om hela 2014-års kvartalsevent i vår
värvarmanual. Om du inte har fått den - hör av dig, då skickar vi!
SOMMAREVENTVÄRVNING - EN MÖJLIGHET FÖR ALLA!

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?
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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.

Snart - Är det Folknykterhetens vecka med Fest för alla
FOLKNYKTERHETENS VECKA 2014
Snart är det dags för Folknykterhetens vecka, som i år äger rum den 26/5-1/6. Fest
för alla med tillägg Grillfest är årets tema. Varje distrikt automatiskt kommer att få
ett paket med flygblad, informationsmateria samt ett ekonomiskt bistånd om man
har en gillfest. För föreningar/kretsar kommer det finnas paket att beställa, senast 5
maj behöver vi beställningarna.
Läs all information i brevet som finns här: http://iogt.se/ wp-content/ uploads/
Brev-till-distrikt-FNV-2014.pdf

Den 26maj - 1 juni är det återigen dags för årets Folknykterhetens vecka. I år
fortsätter vi med temat fest för alla men hottar till det med att bjuda in till Grillfester
överallt.

Detta år vill vi att fokus ska vara gemenskap. Att alla förbunden tillsammans bjuder
in till gemensamma aktiviter under veckan och verkligen visar vilken stor
organisation vi är med möjligheter för alla åldrar. Ett tema som vi alla distrikt i
landet knyts ihop med är att vi i år kör Grillfest åt alla!
Perfekt att vi kör korvgrillning under Tårtkalaset den 27/5!
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TIPS OCH TRIX
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

______________________________________________________

Vill du vara med och hjälpa till på våra After Work & Familjekvällar?

Kom med idéer till hur våra After Work & Familjekvällar kan bli ännu bättre och
roligare!
Vi behöver dig som vill vara med att planera och dona med matlagning och/eller
aktiviteter!
Det hade varit roligt om en förening kunde ta ansvar för en kväll var, vi har ju tre per
termin, så det skulle inte bli så ofta! Vi vill gärna att föreningsmedlemmar kommer
på dessa kvällar, världens chans att hämta material till sin förening, att träffa nya
som gamla medlemmar, att bistå med sin hjälp, att göra reklam för sin egen förening
och dessutom få sig en massa skratt!
Alla behövs, stor som liten..gammal som ny medlem..det finns en roll för alla!
Lediga platser:
Vi söker:
¤ Grillmästare
¤ Köksmästare
¤ Diskmästare
¤ Tältuppsättarmästare
¤ Ballonguppblåsarmästare
¤ Ljud & ljusmästare
¤ Städmästare
¤ Ta emot nya besökaremästare
¤ Hälla upp Godtemplaredrickamästare
¤ Dekorationsmästare
¤ Tårtuppläggarmästare
¤ Musikmästare (se till att det finns bakgrundsmusik)
¤ Mingelmästare!
Alla har vi en mästare inom sig!
Kontakta distriktskonsulent Malin Westergren Tel.0702-227009 eller maila mig på:
malin.westergren @iogt.se
______________________________________________________________________
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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.
Håll utkik efter mer information på Sommarfestivalens hemsida: http://www.sommarfestivalen.se/

NOMINERA DIN SOBERHJÄLTE
Det går bra att nominera till 2014 års Soberhjälte fram till 11 april.
Läs mer på hemsidan: http://iogt.se/nyheter/nominera-arets-soberhjalte/

IOGT-NTO: S MEDLEMSBLOGG
Superåret 2014 kommer föra mycket engagemang med sig. Därför släpper vi en medlemsblogg där vi
medlemmar kan dela med oss av allt engagemang och inspireras av varandra.
Läs mer här: http://iogt.se/nyheter/iogt-ntos-medlemsblogg/

SÖK PENGAR HOS STIFTELSEN ANSVAR FÖR FRAMTIDEN
Stiftelsen Ansvar för Framtidens syfte är att främja nordiskt samarbete och vetenskaplig forskning
rörande den helnyktra livsstilen och opinionsbildning för denna, samt att med denna inriktning också
främja vård och fostran av barn.
Läs mer i bilagan >>

_________________________________________________________

Folknykterhetens vecka & dag
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Nu närmar sig IOGT-NTO-rörelsens största vecka med stormsteg!
Vecka.22 i Maj månad är det tanken att vi ska synas på gator & torg! Temat för veckan är att
grilla & värva nya medlemmar! Har ni planerat något för föreningen?

Måndag 26/5

Finns konsulenterna på Nordstan

Kl.10-20 tillsammans med UNF och Junis står vi och bjuder på GT-dricka och delar ut
inbjudningar till vår Familjekväll på Skatås den 10 juni. Vi behöver förstärkning mellan kl.1420, kan du vara med? Ring Malin!
Tisdag 27/5
After Work/Tårtkalas/Familjekväll
Den här kvällen kommer bli fantastisk på många sätt! Vi har Vännplatsen på plats som
kommer att ha en miniloppis, så ta med den stora plånboken! Och dessutom bjuda på en
härlig modevisning av bästa sort! Där visar de upp de fina kläderna från Vännplatsen och
dessa kan förstås också köpas på plats efter visningen. Här är ett fantastiskt tillfälle till att ta
med familj, släkt, vänner, grannen!
Tårtor i alla dess former och smaker kommer att finnas, popcorn till barnen, pysselhörna för
alla, invigning av Junis och UNFs källarlokal med pingisbord, filmvisning och sumodräkter
att tävla med! En lekhörna för de minsta kommer såklart att finnas, och det finns barnstolar
och skötbord att nyttja! NBV kommer vara på plats och Föreningen Fruktdrycker bjuder på
goda alkoholfria alternativ! Varmt välkomna att delta!

Torsdag 29/5

FND Flunsåsparken, Hisingen kl.11-15
Tipspromenad/ Barnteater med Katten Findus &
Pettson/fiskedamm för alla som vill, endast en guldpeng
krävs/sumobrottning/ansiktsmålning av Linda Wahlström/ Eldshow / Andra Generationen
uppträder, musik,/Vic Vem/ Musiktävling för alla/ lotterier med finfina priser! En härlig
familjedag helt enkelt! Varmt välkomna att delta!
Hjälp oss att sprida informationen, maila vidare, prata med de du känner, ta upp det i
föreningen, gilla vår facebooksida!

______________________________________________
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SÖK TILL PROJEKTBILDAREN

Tillsammans med Wendelsbergs Folkhögskola arrangerar IOGT-NTO-rörelsen utbildningen
Projektbildaren. Det är nu dags att söka till nästa läsår, där utbildningen startar i höst. I år
söker man särskilt de medlemmar som är över 30 år som vill lära sig mer!
Läs mer utbildningen här:
Projektbildarens hemsida: http://wendelsberg.se/studera/projektbildaren/
Projektbildarens Facebooksida: https://www.facebook.com/
projektbildaren.wendelsberg?fref=ts
Projektbildarens Youtubekanal: http://www.youtube.com/ user/ Projektbildaren/ featured

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 hemsida; www.miljonlotteriet.se.

MAILADRESSER FÖRSVINNER
Har ni en iogt.se-adress i ert distrikt eller förening? I så fall läs detta brev från vår ITavdelning, som berättar att många mailadresser riskerar att försvinna om man inte hör av sig
inom kort för att få den nya versionen av mailadresser. Läs mer! http://iogt.se/ wp-content/
uploads/ Sista-varningen-mailadresser-försvinner.pdf.

INSTAGRAMMA DITT ENGAGEMANG
Vill du vara med tillsammans med hundratals medlemmar och dela ditt engagemang via
fyrkantiga bilder och 15sekunders videoklipp?
IOGT-NTO vill fylla sitt instagramflöde med bilder från aktiviteter, verksamheter och
tillfällen där ni medlemmar engagerar er. Det kan vara tankar direkt från en medlemsträff,
värvning, after work eller annat. Vill du hjälpa oss sprida engagemang via just Instagram?
Vi söker nu dig som medlem som har tillgång till en smartphone/surfplatta, har lite
erfarenhet av instagram samt gillar och vill dela med sig av sitt engagemang.
Vill du få inloggningsuppgifter mailar du samuel.somo@iogt.se med ditt namn,
mobilnummer och vilken ort du verkar inom. Du får inom kort ett mail tillbaka med
instruktioner och villkor du behöver godkänna.
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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.
Vi bjuder på dryck & potatissallad. Så ta med eget att grilla.
Det kommer finnas engångsgrillar att nyttja.
Anmäl gärna så vi vet hur många vi ska beräkna till:
Tel.0702-227009
Följ oss på facebook!
I distriktet finns det flera olika lokaler och stugor att hyra. En av dessa är Skatåsstugan som
ligger vid Skatås motionscenter, Göteborg. Där finns både samlingsal, omklädningsrum och
duschar.
Passa på att nyttja den mysiga stugan till era föreningsträffar/ möten/ kalas!
Stugan ligger i Skatås Friluftsområde, Göteborg stuga nr.19
Frågor: Andreas Lood Tel.0707-865123 /andreas@produktionskollektivet.se
Är ni/du intresserad av att lägga in lite engagemang & kärlek i stugan, så ta kontakt med
Andreas!

Modeller sökes!
Till Tårtkalaset behöver vi minst tio personer som vill visa upp second
handkläder från Vännplatsen.
Ingen vana krävs! Kläder och sminkning görs på plats! Ring oss nu!
0702-227009
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ORDFÖRANDESAMLING DEN 14 MAJ KL.17-20
NORDENGÅRDEN (källaren)

Varmt välkomna att anmäla er till årets roligaste ordförandesamling på
Nordengården!
Det är inte bara ordförandena i föreningen som är välkomna, ta gärna med dig hela
styrelsen eller/och andra medlemmar i föreningen som vill hänga med för att få
uppleva en härlig kväll!
Det finns smörgås & kaffe & Godtemplaredricka!
Det blir information av vad som händer under året i vår organisation av
utvecklingskonsulenten Elisabeth Bergström och dessutom kommer ni får lite
godsaker att både ta med hem till föreningen och i magen..
Så skynda, skynda att anmäla er! Senast en vecka innan, men gärna snarast!
Tel.0702-227009

VÄNNPLATSEN ¤ VÄNNPLATSEN ¤ VÄNNPLATSEN ¤
14 maj Vännplatsen deltar i Stora Sociala Företagsdagen arrangerat av Coompanion, Vägen
Ut!, GF Sak och Karriär-Kraft
27 maj Vännplatsen deltar på After Work på Nordengården kl 17-20 med en miniloppis av
kläder, leksaker, porslin och böcker- kom och köp!
Dessutom kör vi en modevisning av våra coola kläder!
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?
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För kontakt och information, vänligen hör av dig på 0705-971366 eller info@vannplatsen.se.
Besök deras hemsida: www.vannplatsen.se

________________________________________________

VILL DU VARA EN DEL AV VIT JULS NYA PILOTPROJEKT?

För att skapa förutsättningar och underlätta för att fler ska få fira jul på ett sjyst sätt
kommer Vit jul i år att erbjuda tre julaftonsfiranden att bli pilotprojekt.
Vad?
Föreningar, kårer, distrikt och nätverk arrangerar, planerar och genomför öppna
julaftonsfiranden dit familjer är välkomna att delta och där vi öppnar upp för
allmänheten att hjälpa till.
Hur?
Genom att ansöka om bidrag till Vit jul kan ni utöver det vanliga aktivitetsbidraget få
vara ett av de pilotprojekt som kampanjen kommer att stötta i arbetet med
julaftonsfirande.
Vad ingår?
För pilotprojektet kommer ni att få 16 000 kronor, kunna nyttja Volontärbyrån för att
skapa möjligheter för fler att hjälpa till, anpassad och löpande stöttning utifrån
pilotprojektets behov samt tips på ytterligare finansiering m.m.
Vad krävs?
För att julaftonsfirandet ska kunna bli ett pilotprojekt ska det finnas en plan på hur
det ska genomföras och marknadsföras. Projektet bör ha en påbörjad budget,
ansvarsfördelning samt en plan för utvärdering.
Det här är en möjlighet för oss att visa upp IOGT-NTO-rörelsen som
den folkrörelse som gör skillnad även under jul!
Ansök via vitjul.se/pilotprojekt
Distriktet har två medlemmar som är intresserade av att genomföra julfirande på
Nordengården. Vill du vara med? Ta kontakt bums, för det här kommer bli så roligt att det
kommer pratas om det! Tel.0702-227009
En chans att skapa ett unikt julfirande! Tänk Nordengården som ett glittrande Kinderägg!

__________________________________________________________
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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 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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UPPDRAGSPORTALEN

Du vet väl att IOGT-NTO har ett samarbete med Volontärbyrån gällande vår
uppdragsportal? Är det så att ni i föreningen eller distriktet har behov av lite hjälp
ibland? Ett uppdrag kan vara i form av hjälp med olika aktiviteter, arrangemang,
styrelsearbete, renovering av fastigheter med mera. Möjligheterna är enorma, så ta
gärna en titt på hemsidan http://www.volontarbyran.org/iogtnto/ för att komma
igång och lägga ut uppdrag som ni behöver hjälp med. Har ni några frågor och
funderingar kring portalen så ta kontakt med Helena Bergkvist, telefon 08-672 60 18
eller e-post helena.bergkvist@iogt.se
________________________________________________________________

Varmt välkomna 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
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Material in till Profilen!
Nu är det hög tid att planera 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 för en gång skull ha
programen färdiga innan sommaren så underlättar det ofantligt!!
Se så, skikca in bilder på er verksamhet redan nu, så är det gjort.
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 snabbare ni lämnar in ALL fakta, desto mer tid finns det för korrekturläsning..
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För konsulentkontakt, frågor, information - ring eller maila:
Malin Westergren, 0702-227009 malin.westergren@iogt.se

En härlig
Vårhälsning

till er!

IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
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