för September månad 2015
Nu har vi en massa roliga höst-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 firar 4 år med ett
rejält födelsedagsfirande på lördagen den 19/9 kl.11-16!

Lotteri & skattjakt, äpplepaj & rea i en enda salig kompott!
Kom och fira & fynda hos oss!
www.vannplatsen.se

På gång!
¤ 17/9 After Work/Familjekväll på Nordengården kl.17-19
Dagens Tema är Cupcakes-dekorationer. Man får lära sig olika tekniker och får även testa
dekorera egna. Föreningen Fruktdrycker finns på plats och visar nya höstdrycker och vår
second handbutik Vännplatsen finns på plats!
Vid önskan om specialkost, måste detta ringa eller mailas in.
¤ 26/9 Grillfest på Skatåsstugan kl.11-15
Ta med dig nära & kära, hela föreningen och kom för att grilla, leka och ha det gott vid vår
nyrenoverade stuga!
NSF, JUNIS, UNF och IOGT-NTO bjuder in alla!
¤ 1/10 Föreningskonferens för alla!
Nordengården i källaren kl.18-21 (minst två från varje förening bör delta)
Då kommer vår utvecklingskonsulent från Förbundet, Elisabeth Bergström att berätta om
Kongressens olika beslut och hur vi ska förankra dessa i föreningarna.
Anmälan: 0730674757 vid specialkost bör detta också nämnas
Glöm inte att planera in under september månad Fika för alla i oktober,
Världens Barnkampanjsinsamlingen
https://start.varldensbarn.se/
Den 3/10 blir det loppis på Nordengården till förmån till Världens Barn, kontakta JUNIS.
Vill din förening/ eller du som medlem vara med och delta i en rolig frågetävling? Anmälan:
http://pumpen.iogt.se/

Den 27/9 har föreningar möjlighet att få låna bord och göra reklam för sin verksamhet helt gratis
under Båt och kulturfestivalen på Eriksberg. Ta kontakt med konsulenten.

Lite smått & gott & tips!
http://iogt.se/event/alkokoll-pa-distans/
Behöver ni i föreningen eller du som enskild medlem lite kunskap inom alkoholpolitik?
http://www.volontarbyran.org/iogtnto/sok-uppdrag/
Är du ensam, har du tid över, känner du någon som behöver sysselsättning i någon grad?
http://iogt.se/event/shift-steg-1/
Ansök till att bli uttagen till årets bästa utbildning! Skynda, skynda!
Lite kultur av vårt studieförbund, tipsa gärna andra om alla aktiviteter!
http://www.nbv.se/avdelningar/vast/kalendarium/forfattarfrukost---molnlycke/

Värvning!
Är du intresserad av värvning? Göra reklam för IOGT-NTO? Kontakta
konsulenten så får du en värvningskurs/introduktion…

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 flera som kan tänka sig att ex plocka upp kläder, skylta
iordning skyltfönstren, ta emot besökare, göra fint i hyllorna, 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 IOGT-NTO-medlem för att volontära.

Volontärbyrån behöver lite hjälp!
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 fin härlig dag & månad! Vi ses ute i verksamheten!
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se

