för Mars månad 2015
Nu börjar våren synas ute och det blir lättare att gå på de olika föreningarnas evenemang när
kvällarna blir allt ljusare! Man får mer energi och vill umgås mer, och vilken tur att vi har ett
fantastiskt utbud att erbjuda gammal som ung och nya medlemmar!

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!

Distriktsårsmöte Lördagen 21/3 kl.09.00-16.00 på Wendelsbergs Folkhögskola
Nu är det dags att ha Distriktsårsmöte, DÅM tillsammans med JUNIS och UNF på Wendelsbergs
Folkhögskola, vi har rekord i anmälningar redan, så vill du följa med, ring bums för anmälan!
Vår second handbutik Vännplatsen kommer finnas på plats i entrén och Anna Carlstedt från
Förbundet gästar oss!
Varmt välkomna för en härlig dag i gemenskap!

Wendelsbergs Folkhögskola

Köp eller sälj den nya lotten från Miljonlotteriet!
IOGT-NTO:s lotteri Miljonlotteriet lanserar i dagarna en ny lott, där överskottet går
oavkortat till IOGT-NTO-rörelsens verksamhet för kamratstöd. Lotten kommer finnas
till försäljning via Miljonlotteriets hemsida. ”Våra kamratstödsgrupper och andra
sociala aktiviteter är på liv och död för många människor”, säger Anna Carlstedt,
ordförande för IOGT-NTO.
IOGT-NTO-rörelsens kamratstöd finns både för ungdomar och vuxna. Ungdomens Nykterhetsförbund
arbetar för att bryta stigman och för att visa hur unga som lever i missbruksmiljö kan få stöd.
Organisationen är alltid en nykter frizon för unga och har även riktad verksamhet som aktiviteter
under högtider och samarbeten med stödgrupper.
- Våra kamratstödsgrupper och andra sociala aktiviteter är på liv och död för många människor.
Genom de här grupperna får man både en nykter miljö men även tryggheten som de här nätverken ger,
säger Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO.
Miljonlotteriet och IOGT-NTO har en gemensam vision om att ingen ska behöva växa upp i en värld
där alkohol och andra droger hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv, därför går hela
Miljonlotteriets överskott till IOGT-NTO-rörelsen. Vissa lotter går till öronmärkta verksamheter.
Miljonlotteriets Kamratlott kommer säljas från den 5 mars till 30 april, den kostar 10
kronor och högvinsten är 500 000 och köps på www.miljonlotteriet.se.

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
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!
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 fredagen landar en påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften, så passa på att stödja vår
viktiga verksamhet!
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

