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En härlig vinterhälsning önskar
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt

Gott Nytt på er alla!
Hoppas ni har haft en härlig ledighet och att ni nu är nyfikna på verksamheten under våren i
distriktet!
Vi har många roliga aktiviteter att se fram emot!
Vi kör igång med att ni får medlemstidningen NYKTERprofilen i era brevlådor under veckan och där
kommer ni finna alla föreningarnas vårprogram.
Alla är välkomna på aktiviteterna som finns att välja på!

¤ Digital Kickoff 27/1
på NBVs lokaler Postgatan.5
27/1 kl.18-21
Vi bjuder på gofika innan, så anmäl dig/er senast en vecka innan till D-expen eller mail.
På den här träffen har du chans att få reda på det allra senaste som är på gång i organisationen,
passa på!

¤ Värvning i Nordstan Göteborg 2-7/2
(om du vill delta på något eller några pass, så kontakta distriktskonsulenten, en rolig insats med
många skratt i bagaget!)

¤ AfterWork/Familjekväll 24/2 Pizza & Politik
På Nordengården, Stockholmsgatan.16

Göteborg kl.17-19

Ta med dig en kompis till After Worken, vi kommer under kvällen engagera oss i att skicka insändare
till politiker, media och en och annan motion till kongressen. Ta gärna med dig en ipad, dator eller
iphone! Så tävlar vi om vem som hinner skicka flest insändare och mail under en timme!

¤ DÅM 21/3
Distriktsårsmötet är på Wendelsbergs Folkhögskola i Mölnlycke tillsammans med Junis och UNF.
Alla är välkomna att delta, kostnad 200 kr/person.
Mer information finns i NYKTERprofilen.
anmälan till distriktsexpeditionen:0730-674757
Men innan dess har alla föreningarna sina egna Föreningsårsmöten (FÅN)

7-8 februari anordnar förbundet en Kurs-kurs helg http://iogt.se/event/kurs-kurshelg

Vårt studieförbund NBV, genomför den MUSIK-LEKEN – en lekfull tävling i musikens tecken där
alla får chans att vara med! Den 3 februari går den av stapeln!
Läs mer på www.nbv.se/musikleken Anmäl er senast 19 januari

Vad händer mer under våren 2015
¤ Föreläsning med Gavin Hills Mimers Hus v.20 med Nya Bohus
¤ AW 20/4 Musikquiz med Wendelsberg kl.17-19 på Nordengården, Stockholmsgatan.13
¤ AW 11/5 Tårtkalas med många aktiviteter under Folknykterhetens vecka kl.17-19
¤ Folknykterhetens dag 14/5 Flunsåsparken på Hisingen kl.11-15
Medlemsavgift
¤ Inbetalningskortet kommer med Accent och det är viktigt att man betalar in den så fort som möjligt
så man får sitt medlemskort under mars månad!
Läs gärna Accent på nätet:
www.accentmagasin.se
www.accentmagasin.se/bonus
Fler mediala kanaler:
www.iogt.se/goteborg
https://www.facebook.com/iogtgoteborg
Du som ny medlem!
Varmt välkommen som medlem hos oss, vi hoppas du kommer finna en massa roliga aktiviteter som
du vill engagera dig under våren! Läs mer om alla aktiviteter i medlemstidningen NYKTER som
kommer i din brevlåda snart..
Vi har en second handbutik i Torslanda, som mer än gärna tar emot en eller två hjälpande händer!

De tar gärna emot saker som du/ni inte får plats med längre hemma!
www.vannplatsen.se

Värvning av Barbro på Frölunda Torg
Centralen Stockholm och Malmö samt Nordstan i Göteborg
Nu släpper vi loss på riktigt! Full fart på värvningen från början av året! Vecka 6 kommer vi att värva i
Nordstan i Göteborg.
Har du varit med och värvat på våra centralstationer och Nordstan förut?
Eller har du hört talas om dessa veckor och blir lite sugen på själva att vara med och värva?
Det är nu du har chansen.
Kolla och hör av dig när du vet vilka dagar du kan!
Skicka ett mail till robert.lindh@iogt.se eller ring 0733-72 62 19
Har du frågor kan du också ställa dom till Robert, innan du bestämmer dig.

Alla är välkomna att komma på besök till distriktsexpeditionen, eller ring ett samtal, maila mig!
Stockholmsgatan.16 Göteborg, andra våningen.
Tel:0730-67 47 57

God Fortsättning på er!
Soliga Vinterhälsningar Distriktstyrelsen och konsulenten Malin

