för JUNI månad 2015
Nu har vi en massa roliga sommar-aktiviteter och arrangemang att se fram emot! Du har väl bokat in
dessa i din almanacka 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!
Gilla gärna distriktets facebooksida, så får du de senaste nyheterna direkt i handen!

VAD ÄR PÅ GÅNG!
Vännplatsen, vår egen second handbutik i Torslanda, Amhult är med på
Torslandafestivalen den

6 juni
Musik, Korv & rea i en enda salig kompott!
Kom och fynda!
www.vannplatsen.se
Vännplatsen är i stort behov av volontärer, kan du ställa upp?
Vi har öppet hela sommaren och behöver hjälpande händer!

Information till föreningarna:
Dags att skicka in era höstprogram, senast den 1 juni till:
malin.westergren@iogt.se
Glöm inte att få med värvning/vitjul-kampanjen, fika för alla, Världens barn i era program

Kallelse till extra Årsmöte Onsdagen den 10 juni kl.18.00 på Nordengården;
Stockholmsgatan.16
Årsmötet börjar kl.18.00
Fika cirka en timme senare, och därefter börjar Sillviks extra årsmöte
Anmälan & Frågor: malin.westergren@iogt.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
Vännplatsen behöver en lastbilschaufför, så känner du någon eller kan själv
ställa upp då och då, så hör av dig bums till Vännplatsen! Berätta för dina
vänner och bekanta så kanske vi får fler volontärer, man behöver ej vara IOGTNTO-medlem för att volontära.

Volontärbyrån
Distriktet behöver alltid en hjälpande hand, gå in på Volontärbyrån
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!

Sommarevent på Sillviks Sommarhem, Torslanda
Under hela sommaren finns det aktiviteter och chans till härliga bad på IOTNTOs sommarhem Sillvik som ligger i Torslanda
Tipsa gärna andra!
Läs gärna mer på:
www.sillvik.org

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

Ha en fortsatt härlig dag & månad! Vi ses ute i verksamheten!
Under juli månad är det semesterstängt på kontoret, åter i mitten av augusti.
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se

