för MAJ månad 2016
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!
Gilla gärna distriktets facebooksida, så får du de senaste nyheterna direkt i handen!
www.facebook.com/iogtgoteborg

VAD ÄR PÅ GÅNG!
Folknykterhetens dag den 5 maj Flunsåsparken, Hisingen kl.11-15
Alla är välkomna att fira Folknykterhetens dag tillsammans i Flunsåsparken. Vi erbjuder
barnteater med Pettson & Findus, Jessica Andersson sjunger tillsammans med
Partypatrullen, det finns lotter, fika, ansiktsmålning för barnen, fiskdamm för både barn och
vuxna! Ta med kontanter till parken, fri entré men om ni vill köpa lotter eller fynda saker
från second handbutiken Vännplatsen som är på plats! Vi behöver någon/några som kan stå
och värva under dagen, kan du tänka dig hjälpa till?
Vi behöver även några som kan stå vi ett bord och be besökare att genomföra en
marknadsundersökning för Folknykterhetens vecka! Kontakta konsulenten om du ställer
upp!
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14 maj är det Schlageryra på Nordengården!
Lördagen den 14 maj kl.19.00 är alla välkomna att delta på Eurovisionquiz och
sedan se den stora finalen på storbild! Lättare tilltugg & dryck kommer finnas!
Fri Entré för alla! Varmt välkomna med hela familjen till en härlig kväll
tillsammans! Mer information: Simon Thörner Tel:0761-336681
Tårtkalas den 16 maj på Nordengården kl17-19
Alla är välkommen till den sista After Worken/Familjekvällen för terminen på
Nordengården, Stockholmsgatan.16
Där kommer det finnas korvgrillning, tårtor i massor (du är välkommen att
bidra med tårta om du vill tävla) och en massa annat skoj, kom i tid, det brukar
bli huset fullt!

Värvningsdax på Hammarkullefestivalen 27-29/5

Vill du hänga med? Vi behöver ett gäng som kan stå på Hammarkullefestivalen
sista helgen i maj och värva! Kommer bli fantastiskt roligt!
Du behöver inte ha förkunskaper, vi lär dig på plats!
Varmt välkommen med din intresseanmälan!
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IOGT-NTO goes VALBORG!
Gå in och hjälp till att sprida Valborgskampanjen!
http://delta.iogt.se/page/s/signup_valborg

Snart dags för Folknykterhetens vecka
Årets tema är ursäkter, de ursäkter och förklaringar som ofta behövs för den som tackar nej
till alkohol. Tanken med att fokusera på ursäkter är att belysa alkoholnormen, och hur den
påverkar våra beteenden, genom att skapa igenkänning och ett leende.
Folknykterhetens vecka (FNV) infaller 2-8 maj och nu går det att beställa material, som
består bland annat av ursäktslotter, flirtkulor och en meny med alkoholfria drycker. Den som
inte har möjlighet att vara med på aktiviteterna får gärna skicka en insändare till närmaste
redaktion.
Ta chansen att värva bland de ni möter under veckan!
http://iogt.se/kampanjer/folknykterhetens-vecka-2016/
Här hittar du insändarmallar http://iogt.se/kampanjer/folknykterhetens-vecka2016/insandarmallar-for-folknykterhetens-vecka-2016/

Insamlingskampanj drar igång på måndag
Bästa medlem! Nästa vecka är det FNV och vår stora folkrörelsefest. Hoppas du är
laddad. Vi önskar dig en riktig toppenvecka! I samma vecka, på måndag den 2 maj,
lanserar vi vår insamlingskampanj ABC-utmaningen. Den är digital och har vårt
internationella arbete i fokus. Det övergripande budskapet för såväl den här
kampanjen som hela vårt insamlingsarbete är: "Ingen människas liv ska
begränsas av alkohol eller andra droger".
Vi behöver din hjälp med att sprida
kampanjen, så att fler får upp ögonen för
vårt arbete och bidrar med en gåva. Gör
gärna utmaningen redan på måndag när vi
drar igång och sprid den till alla dina
vänner på Facebook. Tusen tack! Ditt stöd är
ovärderligt.
Du kan redan nu gå in och läsa mer på www.iogtntororelsen.se
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Här kommer mer ingående programmet:

Kom med hela släkten, familjen och grannarna för en gemensam härlig dag tillsammans i
folkets park, nämligen Flunsåsparken på Hisingen. FRI ENTRÈ!
Jessica Andersson uppträder
IOGT-NTOs Förbundsordförande Johnny Mostacero håller apelltal
Barnteater Findus & Pettson
Rytmgubbarna spelar
Partypatrullen är förband till Jessica
Barndansgrupp uppträder
Fiskedamm för både barn och vuxna – vinsterna är böcker!
Lotterier, fika och en massa annat skoj!
Ta med dig picknic-filten och kom med hela familjen, släkt, vänner och kollegor, tänk på att
ta med kontanter!
Vill du hjälpa till under dagen med att värva? Dela ut flyers? Fotografera, Bjuda på
Godtemplardricka? Säg till! Vi behöver hjälpande händer vid IOGT-NTOs bardisk, vid
fiskedammen, vid miniloppisen mm. Har du frågor? kontakta malin.westergren@iogt.se
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Fler kommande aktiviteter i kalendern!

Den 18 maj arrangerar/utmanar IOGT-NTO-föreningar i hela Sverige en
TEDRICKARDAG!
Lars-Göran Andersson från Halland utmanar alla föreningarna i Sverige att bjuda in till en
Tedrickardag, ett kul sätt att fira vårens ankomst menar Lars-Göran. Och han utmanar med
pengar från sin egen plånbok!
IOGT-NTO-föreningen håller i lokal, varmt tevatten och en gästbok
Gästerna tar med sig en tekopp och tio småkakor.
Till den förening som samlar flest gäster vinner 10.000 och till den förenings som
procentuellt i förhållande till medlemsantalet får flest gäster vinner 5000 kr. Samtidigt
passar man såklart på att erbjuda medlemskap till IOGT-NTO..
Vill ni som förening delta i tävlingen? Anmälan till winnie.blom-jensen@iogt.se

Har du betalat din medlemsavgift?
Har du missat betala in din viktiga medlemsavgift? medlemsavgiften för IOGTNTO 2016 är 150 kr för ett helt år, och då stödjer du all vår verksamhet genom
ditt ställningstagande! Varenda medlem för oss är värdefull! Så stort Tack för
att du fortsätter att vara medlem hos oss!
Kontakta medlemsregistret om du inte fått någon avi, tel.08-672 60 00
Utan betalande medlemmar kan vi inte påverka! Känner du någon som vill bli
medlem, så tipsa om sms-betalning!
2016 års medlemsavgift!
Bekräfta ditt medlemskap genom att betala din medlemsavgift.
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Du vet väl om att det går att betala via autogiro? Kontakta via Medlemsservice via 08672 60 00 om du behöver ditt OCR-nummer eller vill betala via autogiro.

http://iogt.se/bli-medlem/sms-medlem/

Vännplatsen, Amhult, Gamla Flygplatsv.38 Torslanda

Vännplatsen kan erbjuda mötesplatser!
Allt från att ha sitt föreningsmöte där, till att skapa språkcafé för att träffa
andra människor!
Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen, vår egen second hand
butik i Torslanda, Amhult som är ett socialt företag.
Läs mer: www.vannplatsen.se

Vännplatsen är med på Torslandafestivalen den 6/6 kl.11-16
Kom förbi i butiken då vi har erbjudanden, lotterier, och go fika!
Varmt välkomna!

Följ oss på Facebook
Hjälp oss att få fler gillare! Har du gillat än? Ju fler som gillar ju fler når vi!
På facebook kan du följa vår verksamhet mer direkt, gå in på vår sida och gilla,
så kommer du automatiskt få den senaste verksamheten direkt i handen!
Vi försöker uppdatera ofta så häng med! Och hjälp oss gärna dela arrangemang
och träffar!
www.facebook.com/iogtgoteborg
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3 maj DROGKAMPEN med LNF och IOGT-NTO Vikingen i Uddevalla
Kl.18.00 på Bohus Museum
Frågetävling för politiker i Uddevalla
Fika finns, så varmt välkomna att delta under kvällen!
Frågor och anmälan: Kenneth Eriksson Tel.0706-623504

PICKNICK i Skatåsstugan den 4/6 kl.11-14
Kom för att grilla i den vackra miljön.
Ta med det du vill grilla så har vi grillarna igång. Det finns lite utomhusspel på
plats, perfekt för hela familjen. Anmälan till konsulenten;
malin.westergren@iogt.se

PS. Åk gärna ut till sommarhemmet Sillvik- kolla in deras sommarprogram!
www.sillvik.org

Vi önskar er alla en härlig MAJ månad!
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
Stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se
Läs gärna mer på:
www.iogt.se/goteborg
www.vannplatsen.se
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