för JANUARI månad 2016
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!
Vi önskar alla en God Fortsättning på det nya året!

Det blev en intensiv decembermånad med vitjul-kampanjen, nu har vi inte fått
sammanställningen från kampanjen från Förbundet än..men lite kan vi allt
berätta..

Reporter som skriver under för vit jul Torslandatidningen
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I vårt distrikt erbjöd vi hela 19 aktiviteter för familjer, barn och unga att komma
på under jullovet, och varav ett var på Julafton. Det var IOGT-NTO Göteborgs
nystartade Kamratstödsförening som hade Julaftonsfika på Vännplatsen, vår
egen second handbutik i Torslanda.
Vi samlade in ca 150 namnunderskrifter.
Vi fanns med i Torslandatidningen två gånger, KungälvsPosten, GP, Radio P4
Väst, Radio P4 Göteborg.

Jan Gunnarsson på Torp ,Uddevalla
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Värvningskickoff för alla medlemmar den 20/1 på Vännplatsen,
Gamla Flygplatsv.38 Torslanda, Amhult
kl.18-21
Winnie Blom-Jensen från Förbundet håller i kvällen
kl.18-19 så är det fika och chans att bekanta dig med vår second handbutik som
är ett socialt företagande, samt du har chans att köpa saker under den timmen
från butiken.
kl.19-21 berättar Winnie vad som är på gång under det kommande året.
Varmt välkommen med din anmälan, och behöver du specialkost så säg till:
Anmälan: malin.westergren@iogt.se eller via facebook

Per och Evelyn värvar i Nordstan-fantastiskt tillfälle att möta goa människor

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…
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! Anmäl snarast till konsulenten, så kan vi ha ett värvarteam både
i norra och södra distriktet.
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Cupcakeskurs på Nordengården

Har du betalat din medlemsavgift?
Du kommer få ett stort kuvert med din inbetalningsavi för medlemsavgiften för
IOGT-NTO 2016. 150 kr för ett helt år, och då stödjer du all vår verksamhet
genom ditt ställningstagande! Varenda medlem för oss är värdefull! Så stort
Tack för att du fortsätter att vara medlem hos oss!
Kontakta medlemsregistret om du inte fått någon avi, tel.08-672 60 00
Utan betalande medlemmar kan vi inte påverka! Känner du någon som vill bli
medlem, så tipsa om sms-betalning!
http://iogt.se/bli-medlem/sms-medlem/

Ditt medlemskap i IOGT-NTO betyder mycket för vårt arbete i Göteborg och Bohuslän och
varje enskild medlemsavgift har betydelse! Hela summan av medlemsavgiften, 150 kronor
stannar i vårt distrikt och gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet lokalt och
regionalt. Ju fler betalande medlemmar vi har ju mer kan vi påverka och göra fler
verksamheter för alla som behöver oss!
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Nedan ser du några exempel på vad IOGT-NTO Göteborg/ Bohus gör:
-

Biokvällar för ungdomar och deras föräldrar i Kungälv
Vit jul-aktiviteter så att fler utsatta barn och unga/familjer kan komma på
verksamheter under hela jullovet, och jullaftonsfirande
After Worker/familjekvällar på Nordengården 3 gånger/termin
Familjeaktiviteter vid vårt hus vid havet i Torslanda-Sillvik under sommaren
Föreningsverksamheter i Lysekil, Uddevalla, Mölndal, Hisingen, Angered, Bergsjön,
Torslanda, Kungälv, Göteborg med omnejd

Socialt företagande Vännplatsen, vår second handbutik i Torslanda centrum-där vi hjälper
människor till sysselsättning
Läs gärna mer på:
www.iogt.se/goteborg
www.vannplatsen.se

Vännplatsen, Amhult, Gamla Flygplatsv.38 Torslanda

Vännplatsen är i akut behov av medhjälpare!
Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen,
vår egen secondhandbutik i Torslanda, Amhult.
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 alltid extra
förstärkning kring lov, och storhelger, sommar och juletid.
www.vannplatsen.se (läs öppettiderna här och följ oss på facebook)

5

Maila eller ring till Stefan Ström Tel. 0723-296848

Följ oss på Facebook
Hjälp oss att få fler gillare! Har du gillat än? Ju fler som gillar ju fler når vi!
På facebook kan du följa vår verksamhet mer direkt, gå in på vår sida och gilla,
så kommer du automatiskt få den senaste verksamheten direkt i handen!
Vi försöker uppdatera ofta så häng med! Och hjälp oss gärna dela arrangemang
och träffar!
www.facebook.com/iogtgoteborg

Föreningarnas Föreningsårsmöte & arbetsplan för 2016
Nu är det snart dags för alla föreningar i distriktet att ha sitt Föreningsårsmöte!
Bjud in alla medlemmar till ett festligt möte med go fika till, så alla har chans
att få insyn och chans att påverka föreningens fortsatta verksamhet under året.
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Nystartad Kamratstödsförening Göteborg
Vill du hänga med på olika träffar med skiftande aktiviteter, har du ett förflutet
med missbruk eller är anhörig, familj- så är ni varmt välkomna att ta kontakt
med Benthe Såstad för mer information Tel. 0762-978267

Kenneth Eriksson Torp, Uddevalla

Vi önskar er alla en

God Fortsättning på det nya verksamhetsåret!
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
Stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se
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