för MARS 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!

Lördagen 12 mars Distriktsårsmöte DÅM
Alla är varmt välkomna att delta på vårt DÅM (Distriktsårsmöte) på IOGT-NTOs
Folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke kl.09.00-16.00
Det är förhandlingar, underhållning, fika & lunch, Förbundsstyrelsen kommer
förbi dessutom! Passa på att lära känna nya människor!
Pris:250 kr

Värvningsdax!
Vill du hänga med? Vi behöver ett gäng som kan stå på Hammarkullefestivalen
sista helgen i maj samt:
17-17/2 Uddevalla, Torp
Du behöver inte ha förkunskaper, vi lär dig på plats!
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Varmt välkommen!
Alkoholpolitisk föreläsning med Per Leimar i Alingsås den 5/3
Lördagen 5 mars, Palladiumhuset Nyg.1 i Alingsås kl.10-16
Per Leimar har under många år arbetat med alkoholpolitik, han förmedlar sin
kunskap med stort engagemang och kan garanterat besvara alla dina frågor
kring detta ämne!
Anmälan: alvsborg@iogt.se
Kostnad 250 kr (då ingår fika & lunch samt kunskap) Distriktet bjuder på
deltagandet

Den 18 maj arrangerar/utmanar IOGT-NTO-föreningar i hela Sverige en
TEDRICKARDAG!
Lars-Göran Andersson från Halland utmanar alla föreningarna i Sverige att
bjuda in till en Tedrickardag, ett kul sätt att fira vårens ankomst menar LarsGöran. Och han utmanar med pengar från sin egen plånbok!
IOGT-NTO-föreningen håller i lokal, varmt tevatten och en gästbok
Gästerna tar med sig en tekopp och tio småkakor.
Till den förening som samlar flest gäster vinner 10 000 och till den förenings
som procentuellt i förhållande till medlemsantalet får flest gäster vinner
5 000 kr. Samtidigt passar man såklart på att erbjuda medlemskap till IOGTNTO.
Vill ni som förening delta i tävlingen? Anmälan till winnie.blomjensen@iogt.se
Meddela gärna konsulenten också, och behöver ni hjälp med något så hör av
er!
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Notera kommande aktiviteter i
kalendern!
Det finns många tillfällen att värva nya medlemmar till IOGT-NTO. Här kommer
några exempel att notera i sin kalender redan nu.
# "Gör en 10:a" värvarkampanj, hela april www.iogt.se/10a
# "Folknykterhetens vecka", vecka 18
# "Folknykterhetens dag", 5 maj
# "Fika för alla" värvarkampanj, hela september
# "Stora fika dagen" vi fira IOGT-NTO:s födselsdag 5 november
# "Vit jul" kampanj i december
Under sommaren genomförs fem värvarveckor runt om i landet:
# Ullared, vecka 24
# Torp, Örebro, vecka 25
# Nyhem, Mullsjö, vecka 25
# Dansbandsveckan, Malung, vecka 29
# Nolia, Piteå vecka 32

Meningsfull fritid - Hjälp till med värvning!

får vi frågan:

"Kan ni tipsa om personer, som kan tänka sig att hjälpa oss?"
-Dörrknackning, det har vi inte testat, vet ni om någon som kan tänka sig att hjälpa
oss igång?
-Värvare från andra orter har en annan stil, vi vill lära oss mera och bli bättre!
-Vi har en större aktivitet och behöver hjälp med vissa delar, tex värvning.
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-Och så vidare…
Sökes: Du som kan tänka dig att göra en värvarinsatser på annan ort?
Vi erbjuder: Möjligheten att träffa andra värvare och utväxla erfarenheter och goda
idéer. Chansen att öva! Vi vet att övning gör oss bättre, så även när det gäller att möta
människor.
Anmäl dig till Winnie på winnie.blom-jensen@iogt.se

Värvarpremier
Du som är nyfiken på 2016 års premietrappa finns den att läsa på vår
hemsida, klicka här!

Nytt i webbutiken
Nu kan vi stolt visa nästa generation värvarkläder. Kan köpas via webbutiken. En
liten förhandstitt kan ni att se här. Självklart kommer våra gamla svarta, gråa,
svart/orange att användas och det går även bra att kombinera de nya och gamla.
Förrådet av de "gamla" började ta slut och vi känner oss mycket nöjda över den "nya"
looken. http://iogtntointern.shop.textalk.se/sv/varvarmaterial/

Har du betalat din medlemsavgift?
Har du missat betala in din viktiga medlemsavgift? medlemsavgiften för IOGTNTO 2016 är 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/

GodDryck No 2 fyller flaskan med välgörenhet!
GodDryck lanserar ett nytt mousserande rosévin med en välgörande kampanj under mars. För varje ny
följare på Facebook och Instagram fylls flaskan med 10 kr och för varje bild i sociala medier med
hashtag?#?GodDryckNo2 fylls flaskan med 85 kr. När kampanjen är slut kommer pengarna att
fördelas genom en omröstning mellan de välgörenhetsparters som GodDryck har, varav en är IOGT-
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NTO. GodDryck No 2 Goda Bubblor Rosé finns från och med idag att köpa på Systembolaget och är

alkoholfritt (0,2 %) och ekologiskt.

Vännplatsen, Amhult, Gamla Flygplatsv.38 Torslanda

Vännplatsen är i behov av medhjälpare!
Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen, vår egen second hand
butik 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!
Du väljer själv hur mycket du hinner och vill göra hos oss såklart, du är varmt
välkommen! Hälsa gärna på oss! (läs öppettiderna här och följ oss på
facebook)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,
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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

Upplevelser, känsla och gemenskap!
Välkommen till
Vingåker.

Socialt forum 22-24 april 2016, i år på Hjälmargården utanför

Helgen kommer att vara fylld med en massa familjevänliga aktiviteter, spännande seminarier och
annat roligt. Seminarierna innefattar ämnen såsom medberoende, IOGT-NTO:s forskarrapport,
sociala företag, Junisverksamhet, föreningskoll, nya grupper, IOGT-NTO:s historia, knytkonferens
med mera.
Ta gärna med hela familjen. Om du är mellan 13 och 18 år har du chans att få uppleva allt roligt som
UNF kan erbjuda. Junis finns på plats och har dagläger för dig som är mellan 5 och 12 år. Är du under
5 år får du gärna följa med på de aktiviteter som dina föräldrar väljer.
http://iogt.se/event/socialt-forum/

Gör en 10:a tillbaka i april
I april är vår kampanj där det finns många olika sätt att hitta nya medlemmar till IOGT-NTO är
tillbaka! I Gör en 10:a väljer föreningen från en lista på 10 olika aktiviteter. Föreningen kan välja det
som man gillar bäst eller det som ger en extra utmaning. Ju fler aktiviteter föreningen genomför, desto
mer premier får föreningen. Kanske klarar föreningen alla 10 aktiviteter?
Peppa gärna föreningar i er närhet att börja planera redan nu! Information skickas ut i
föreningsutskicket som når föreningarna i slutet av januari, men går också att hitta på vår hemsidahttp://iogt.se/medlemssidor/varvarkampanjer/gor-en-10a/
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Bästa nyhetssidan!
IOGT-NTO:s egen tidning Accent finns på
webben. Det är Sveriges största tidning om
droger och nykterhet. Håll koll på aktuella
politiska frågor, vad händer inom IOGT-NTOrörelsen och senaste nytt om forskning inom
områden som alkohol och andra droger.
Besök www.accentmagasin.se !

Nystartad Kamratstödsförening Göteborg
Vill du hänga med på olika träffar med skiftande aktiviteter, har du ett förflutet
med missbruk eller är anhörig, med eller utan familj- så är ni varmt välkomna
att ta kontakt med Benthe Såstad för mer information Tel. 0762-978267

Följ med oss till Almedalen
Sedan många år arrangeras politikerveckan i Almedalen under sommaren, ett tillfälle för
politiker och tyckare att träffas och prata. Självklart är IOGT-NTO på plast! Målet för IOGTNTO i Almedalen är att fler ska förstå vikten av en restriktiv alkoholpolitik samtidigt som vi
utmanar alkoholnormen med Almedalsdrinken.
Är du intresserad av att vara aktiv IOGT-NTO:are på plats? Gå in på hemsidan och läs mer. Du
ansöker även om att få vara med på hemsidan. www.iogt.se

Wendelsberg: Verksamhetsnära ledarskap
IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg genomför under läsåret 2016-2017 en helt ny kurs om
Verksamhetsnära ledarskap.
Det är ingen idé att försöka bli en ledare med bara teoretiska kunskaper. Wendelsbergs ledarskapskurs
är verksamhetsnära och ger dig de rätta verktygen för att omsätta dina kunskaper i en praktisk
verksamhet och att lyckas i ditt ledarskap. Exempel på områden du kan arbeta med är processledning,
ungdomscoachning, organisationsutveckling, kamratstödsarbete bland vuxna och
drogkunskap/prevention. http://wendelsberg.se/studera/ledarskap/

Ps. Det händer en massa skojiga saker i vår, vill du vara med? Ring! Maila!
(Happenings i Flunsåsparken 5 maj, Drogkampen i Uddevalla 3 maj, Värvning på
Hammarkullefestivalen, Familjekväll på Nordengården 18 april, Filmvisning för föräldrar i Kungälv)
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Vi önskar er alla en härlig MARS månad!
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
Stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se
Läs gärna mer på:
www.iogt.se/goteborg
www.vannplatsen.se
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