för OKTOBER 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!
¤ 20/10 After Work/Familjekväll på Nordengården kl.17-19
Kvällens tema är spökvandring! Vi kommer ha soppa & frallor i cafédelen, inomhuscurling,
pysselvrå, musik-jam med Wendelsbergselever, ansiktsmålning mm.
Vi har bjudit in asylboende för att kunna ge dem en härlig kväll tillsammans med oss..kan du
hjälpa till under dagen eller hjälpa till under kvällen med något, kanske tolka, så vore vi
tacksamma!
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.

¤ 28/10 Framtidsmöte för alla!
Nordengården i källaren kl.18-21 (minst två från varje förening bör delta)
Vill man ha dokumenten för att läsa igenom de tre olika förslagen, så maila.
Jan Lindhe kommer att vara moderator under kvällen. Röstning för vilken inriktning distriktet
ska arbeta i framtiden kommer att genomföras.
Anmälan: 0730674757 vid specialkost och anmälan.
malin.westergren@iogt.se

Snart är det dags för årets roliga frågetävling PUMPEN; anmäl ett lag!
Vill din förening/ eller du som medlem vara med och delta i en rolig frågetävling? Anmälan:
http://pumpen.iogt.se/

Lite smått & gott & tips!
http://www.volontarbyran.org/iogtnto/sok-uppdrag/
Är du ensam, har du tid över, känner du någon som behöver sysselsättning i någon grad?

Värvning!
Är du intresserad av värvning? Göra reklam för IOGT-NTO? Kontakta
konsulenten så får du en värvningskurs/introduktion…
Vi har hittills värvat 134 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 husvagn (Bettan) från Borås att hyra för större
värvningsturnéer om man vill!

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! Stort Tack! Känner du någon som vill bli medlem, så tipsa om
sms-betalning!
http://iogt.se/bli-medlem/sms-medlem/

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.

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

