En härlig vinterhälsning
för december
önskar
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt

Nu har vitjul-kampanjen dragit igång och nu vill jag att alla medlemmar i IOGTNTO-rörelsen väljer att vara ambassadör för den kampanjen! Ta tillfället i akt att
alltid ta upp kampanjen, be folk att skriva under på www.vitjul.se
Och dela vidare på facebook! Lägg ut på alla sociala medier ni har! Just nu har 7937
personer skrivit under för vit julhelg, se till att dina nära & kära som inte är med i vår
organisation skriver under! Då kan vi göra under! och köp gärna Miljonlotter som
stödjer kampanjen, eller köp många julklappar vi webshoppen! finns många fina
saker och perfekt gosedjurspepparkaka till barn och barnbarn, eller grannens barn!
December betyder att Vit Jul-kampanjen drar igång. Många barn växer upp i hem där
alkohol tar bort den magi som ska finnas under julen. Därför arrangerar IOGT-NTO
kampanjen Vit Jul. Syftet med kampanjen är att bedriva jullovsaktiviteter för barn,
unga och familjer samt att få fler vuxna som firar jul med barn att låta julhelgen vara
alkoholfri.
En del i kampanjen består i att samla in underskrifter från vuxna som välja att avstå
från alkohol under julhelgens tre dagar - många av de vuxna som avstår från alkohol
under julen - är, eller kan tänka sig att bli, nyktra året om. Kom därför ihåg att ställ
frågan "Vill du bli medlem i IOGT-NTO?" Det ska vara lätt att bli medlem - God jul
till alla!
Föreningen Nya Bohus i Kungälv bjuder in till en vit jul-biovisning för ungdomar &
föräldrar/andra viktiga vuxna
den 16/12 kl.18.00 på Biografen Trappan i Kungälv
Välkomna! Se bifogad fil
Nytt Vit jul-material! Allt Vit jul-material ligger uppe i webshopen och det är bara att
beställa!
http://iogtntointern.shop.textalk.se/sv/vit-jul/

Kursen alkokoll kommer gå av stapeln under våren, anmäl dig!:
http://iogt.se/event/alkokoll-pa-distans/
Kurs-kurs helg för dig som vill gå en härlig kurs! Anmäl dig på:
http://iogt.se/event/kurs-kurshelgn/
All information och anmälan via www.iogt.se/utbildningar eller 08-672 60 05 senast den
17/1-2015

Varmt välkomna alla!!
After Work/familjekväll den 15/12 på Nordengården, Stockholmsgatan.16
kl.17-19
Alla är hjärtligt välkomna att äta lite Tomtegröt, baka pepparkakor och pyssla i alla hörn!
Perfekt för hela familjen,,eller ta med dig vännerna för en mysig afton!

Distriktet önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År!
Vi ser fram emot att få ett lika härligt verksamhetsår med er alla som 2014 har varit!
Tack alla!

Kontakt:
Stockholmsgatan.16 på Nordengården, andra våning
Tel.0730674757
www.iogt.se/goteborg
www.vannplatsen.se
www.vitjul.se
www.miljonlotteriet.se
Ps. erbjud gärna medlemskap i vår organisation…fråga fler & få en fika!

God vit jul & Gott Nytt År!

