för NOVEMBER 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!
www.facebook.com/iogtgoteborg

VAD ÄR PÅ GÅNG!
¤ 15/12 After Work/Familjekväll på Nordengården kl.17-19
Kvällens Tema är Vit jul-tema! Vi bakar pepparkakor tillsammans och äter god Tomtegröt. Ta
med dig dina barn, grannens barn eller barnbarn och kom för att ha en mysig kväll!
Vår egen Second handbutik Vännplatsen finns på plats under kvällen och vårt studieförbund
NBV likaså
Vid önskan om specialkost, måste detta ringa eller mailas in. Anmäl er gärna på facebookeventet så att vi vet hur mycket gröt som ska kokas!
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Det är dags för årets roliga frågetävling PUMPEN; anmäl ett lag!12/11
Vill din förening/ eller du som medlem vara med och delta i en rolig frågetävling! Man kan skapa en
tävlingsgrupp eller fråga runt och hänga med de som redan finns! Anmälan:
http://pumpen.iogt.se/

Vit jul-kampanjen drar igång och där kan ni föreningarna göra en massa insatser! Eller även
som enskild medlem!
¤ Samla in namnunderskrifter till att vuxna ska vara nyktra under julhelgen
¤ Göra aktiviteter under jullovet och erbjuda allmänheten
¤ Samla in ekonomiskt bidrag till vit jul-kampanjen
¤ Se till att fler vet om kampanjen
¤ Finns en reklamfilm om vit jul, se youtube. Årets film kommer bla visas på SF-biograferna i
landet. Föreningen Nya Bohus i Kungälv sponsrar två biografer att visa reklamfilmen under
en månad! Fler föreningar kan göra stor skillnad!
Läs mer på: www.vitjul.se

Glöm inte att köpa julklappar i shoppen på www.vitjul.se och att köpa vitjullotten på www.miljonlotteriet.se
Anmäl in era aktiviteter så att fler kan ta få del av dessa oerhört viktiga
aktiviteter!
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Värvning!
Är du intresserad av värvning? Göra reklam för IOGT-NTO?
Vi vill skapa en värvningsgrupp i distriktet.
Det finns fina värvningspremier med resor i potten som man kan få chans att
uppleva! Kontakta konsulenten så får du en värvningskurs/introduktion…
Vi har hittills värvat 140 nya medlemmar till vårt distrikt, vi har ett gäng kvar till
att vi uppnått vårt gemensamt uppsatta mål med 202 personer, så allas hjälp
behövs! Man kan stå i köpcentrat, utanför en butik, eller på någon mässa,
marknad..det finns en husvagn (Bettan) från Borås att hyra för större
värvningsturnéer om man vill!
Föreningar måste under 2016 ha inplanerade värvningar i arbetsplanen!

After Work på Nordengården

Har du betalat din medlemsavgift?
Ja, du läste rätt..det är många som faktiskt inte har betalt sin medlemsavgift
för i år ännu, men lugn..du/ni hinner innan året är slut!
Kontakta medlemsregistret bums, tel.08-672 60 00
Inbetalningskortet för nästa års medlemskap kommer först i januari, så ni
vet..och bara så ni vet, att just ditt ställningstagande är ovärderligt för vårt
distrikt! Den summan kommer direkt till oss tillgodo, så att vi kan göra än mer
verksamhet! Utan betalande medlemmar kan vi inte påverka! Stort Tack!
Känner du någon som vill bli medlem, så tipsa om sms-betalning!
http://iogt.se/bli-medlem/sms-medlem/
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Vännplatsen är i akut behov av 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. De behöver xtra
förstärkning före och under jul fram till 15 januari, kan du hjälpa till?

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

PS!
Ps. Senaste After Worken/Familjekvällen med Halloweentema blev succé-fantastiskt roligt!
Ps. Skicka in foton, program till konsulenten för nu är det dags för planering för nästa NYKTER ,vår
egen fina medlemstidning! Senast den 1/12 vill vi ha ALLA FÖRENINGARS PROGRAM!

Föreningarnas verksamhetsprogram & arbetsplan för 2016
Nu är det snart dags att lämna in föreningarnas program för vår/sommaren
2016 till tidningen NYKTER, Sista datum för inlämning är 1/12.
Tänk på att era arbetsplaner ska följa de nya Mål och verksamhetslinjer som
togs fram under kongressen i Lund i somras.
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Föreningen Nya Bohus i Kungälv medverkar på Mässa

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
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