för April månad 2015
Nu har vi en massa roliga aktiviteter och arrangemang att se fram emot! Du har väl bokat in dessa i
din almenacka redan nu!
Är du Ny medlem!

Varmt välkommen önskar vi dig till vårt distrikt! Här kan du gå på någon
verksamhet nästan varje dag om du skulle önska! Vi har studiecirklar och aktiviteter som passar de
flesta, har du något specifikt intresse så hör av dig, vi kanske har en förening som matchar det!
Tre After Work/familjekvällar kör vi varje termin på Nordengården, Stockholmsgatan.16 kl.17-19 och
dit är alla välkomna!
Vill du veta mer om din nya organisation? Maila eller ring vår konsulent så hjälper hon dig!

VAD ÄR PÅ GÅNG!
Vännplatsen, vår egen second handbutik i Torslanda centrum har

PÅSKAFTONS öppet kl.10-14
Kom och fynda!
www.vannplatsen.se
Våryra i butiken den 11/4 kl.11-16 då blir det fika, lotterier och rea i
butiken! Välkomna!

Föreningssamling 15/4 på Nordengården
Här är alla välkomna, nya som gamla medlemmar! Vår utvecklingskonsulent Elisabeth
Bergström håller i kvällen, och det blir gofika! Här har man chans att ställa frågor om
organisationen och får reda på vad som är på gång!
Anmälan och säg till om specialkost! Malin.westergren@iogt.se
Varmt välkommen med era anmälningar! Så snart som möjligt!

After Work/familjekväll 20/4 på Nordengården med MUSIKQUIZ av
Wendelsbergselever
Kl.17-19 och frallbuffé!
Varmt välkommen till en underhållande och skrattig afton!
Anmälan och frågor till: malin.westergren@iogt.se
Ta med nära & kära, fri entré!
Socialt forum
Gemenskap, värme och personliga utmaningar - det är äntligen dags för favoriten Socialt
forum! Den 24-26 april samlas vi på Herrfallets camping utanför Arboga. Där finns något för
alla. För dig som deltagit flera gånger, för dig som hörde talas om IOGT-NTO i går och för dig
som länge varit nyfiken på Socialt forum.
Helgen fylls med bland annat seminarier, kurser i medberoende och hantverk, prova-påpass, familjeaktiviteter och äventyr. Boende sker i stugor. Deltagaravgiften är 1 200
kr/vuxen, för barn är kostanden beroende på ålder.
Läs mer på hemsidan där du också anmäler dig: www.iogt.se/socialtforum.se

Folknykterhetens vecka v.20
Den 11-17 maj är det Folknykterhetens vecka 2015 (FNV). För årets FNV uppmanas alla föreningar,
kretsar och distrikt att genomföra de arrangemang som redan är planerad runt om i landet. Som
komplement till detta finns IOGT-NTO:s kampanj "Nu släcker vi ner alkoholreklamen". Vi har tagit
fram material och har tips på vad man kan genomföra för aktiviteter under Folknykterhetens vecka
kopplat till kampanjen. Läs mer på www.iogt.se/fnv och beställ material senast den 26 april.

Måndag 11/5 After Work/Familjekväll- Tårtkalas kl.17-19
Nordengården, Stockholmsgatan.16 i Göteborg
Ta med dig hela familjen för en härlig kväll med korvgrillning, sumobrottningsdräkter, inomhuscurling
och smaskiga tårtor! Specialkost & anmälan: malin.westergren@iogt.se

Torsdag Folknykterhetens dag på Flunsåsparken, Hisingen kl.11-15
Program 11-15 Flunsåsparken
11.00 Öppnar vi upp parken med musik
11.10 Barnteater NASSE
11.35 Tävling för Barn med Jane Johnzon
12.00 Musiketörerna sjunger barnsånger (kompas)
12.15 Räfven - 12.30
12.30 PAUS -12.50
12.50 Musiketörerna sjunger barnsånger -13.10
13.10 Tävling för vuxna med Jane Johnzon
13.30 Barnteater Pettson & Findus
14.00 ALLSÅNG 15 min -intervju av föreningar
14.15 Räfven
Vad händer i parken
Fiskedamm med böcker som vinster
Lotterier med finfina vinster- Sällskapet Länkarna
Ansiktsmålning (två målare)- JUNIS
Sumobrottning- UNF
Alkobom- MHF
Två 50-talsbilar- Sällskapet Länkarna
Mini-loppis -Vännplatsen IOGT-NTO
Alkoholfria drycker för provsmakning- Föreningen Fruktdrycker
Deckarboksförfattarinnan Anna Ihrén, Strandsittaren- signerar sin nya bok
GT-dryck & information från en bardisk- IOGT-NTO
Polisbesök (om de inte får utryckning)
En aktivitetshörna med uteleksaker- Länkarna

Läs mer om FNV http://iogt.se/nyheter/folknykterhetens-vecka-2015/

Vännplatsen söker Volontärer!
Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen, vår egen second hand butik i Torslanda.
Läs mer: www.vannplatsen.se
Vännplatsen behöver en lastbilschaufför, så känner du någon eller kan själv ställa upp då och då, sä
hör av dig bums till Vännplatsen!
Volontärbyrån
Distriktet behöver alltid en hjälpande hand, gå in på www.volontärbyrån.se
Och läs mer om de uppdrag du kan hjälpa till med om du vill! Ps. vill du anordna Julaftonsfirande på
Nordengården, gå in på volontärbyrån och läs mer!
Följ oss på Facebook
På facebook kan du följa vår verksamhet mer direkt, gå in på vår sida och gilla, så kommer du
automatiskt få den senaste verksamheten!
www.facebook.com/iogtgoteborg
Medlemsavgiften
Du vet väl om att just ditt ställningstagande genom att bli medlem hos oss i IOGT-NTO Göteborg och
Bohusläns distrikt är värdefull och avgörande för vår verksamhet. Dina 150 kr går oavkortat till vårt
distrikt så att vi kan skapa alkoholfria miljöer för fler människor!
Under April månad kommer vi att skicka ut post till de som kanske glömt betala in sin medlemsavgift,
det finns olika sätt att ordna inbetalningen!
Autogiro-använd blankett som du laddar ner från www.iogt.se/medlemssidor
Sms-skicka IOGT (mellanslag) personnummer (ex. IOGT 194302143344) till 72456
Betala med kort via webben- www.iogt.se/medlemssidor och klicka dig fram till betalsidan!
TACK!

Ha en fortsatt härlig dag & månad! Vi ses ute i verksamheten!
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se

