för MAJ månad 2015
Nu har vi en massa roliga 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!

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?

After Work/familjekväll Måndagen den 11/5 på Nordengården med

TÅRTKALAS för alla åldrar!

Vi grillar korv utomhus, pyssel och inomhuscurling finns på plats, lekhörna för
de minsta…kom & umgås!
Varmt välkommen till en underhållande och skrattig afton!
Anmälan och frågor till: malin.westergren@iogt.se
Ta med nära & kära, fri entré!

Folknykterhetens vecka v.20

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 14 maj 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/

Information till föreningarna:
Dags att skicka in era höstprogram, senast den 1 juni till
malin.westergren@iogt.se

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: main.westegren@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, 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

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

