för JUNI 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!

Midsommarfirande på Sillvik, Torslanda 24 juni
Alla är varmt välkomna att fira Midsommar tillsammans vid havet på IOGTNTOs sommarhem Sillvik.
Sandenv.116 Torslanda
Kl.15.00
Ta med det du/ni vill äta. Musik av Klas Westerdahl.
Mer info:031-56 08 24
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Åk gärna ut till vårt Sommarhem Sillvik, Torslanda i sommar:
JUNI
18
19
24

Grillafton kl.17 Ta med det du vill äta
Bakdag kl.10.00
Midsommarfirande Ta med det du vill äta. Musik av Klas Westerdahl

JULI
3
10
13
17
20
24
27
31

Våffelcafé kl.13-16
Våffelcafé kl.13-16
Bingo kl.19.00 Ta med vinst för 20 kr
Våffelcafé kl.13-16...
Bingo, ta med egen vinst kl.19.00
Våffelcafé k.13-16
Musik med Kenneth Holmström Entré 00 kr, servering igår kl.19.00
Våffelcafé kl.13-16

AUGUSTI
3
7
10
12
21

Musik & sång med Nils Zanders och Lennart Thorstensson Entré 100 kr
SM i Varpa kl.12.00
Bingo, t med egen vinst för 20 kr kl.19.00
Skaldjursfestkl.19, ta med det du vill äta
Sillvik stänger för säsongen

www.sillvik.org
Adress: Sandenvägen116 Torslanda
Bokning: 031-560824

Vill du testa på att värva?
Vi har några värvningstillfällen vi behöver fylla, så säg till om du kan ta ett pass (ca 2h)

Värvning i Lysekil den 16-17/7
Med Lokalföreningen Fast Vänskap
Tel: Göran Emanuelsson Tel.0523-61 19 54
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Värvning under KULTURKALASET i Göteborg 16-21/8
Här står vi mitt i Nordstan och pratar med människor och berättar om vår fina
verksamhet! Vill du bli med, kan du stå ett pass (ca 2h) så kontakta oss!
Ring Kenneth Eriksson tel.0732555631 (kordinator)

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!
Visste du att ditt medlemskap gör skillnad och du stödjer:
¤ Familjekvällar på Nordengården
¤ Sommaraktiviteter på Sillvik
¤ Biokvällar i Kungälv för ungdomar och föräldrar och pedagoger
¤ Vit jul-aktiviteter under jullovet för barn, unga och familjer
¤ Påverkar alkoholpolitiska beslut
¤ Föreningar som har aktiviteter året runt
¤ Kamratstöd
¤ Second Handbutik Vännplatsen som är ett socialt företag där vi hjälper
människor till sysselsättning och även ibland språkträning
¤ Julaftonsfirande för alla på Vännplatsen och Nordengården
¤ Midsommarfirande för alla på Sillvik

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!
2016 års medlemsavgift!
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Bekräfta ditt medlemskap genom att betala din medlemsavgift.
Du vet väl om att det går att betala via autogiro? Kontakta via Medlemsservice via 08672 60 00 om du behöver ditt OCR-nummer eller vill betala via autogiro.

http://iogt.se/bli-medlem/sms-medlem/

Vännplatsen, Amhult, Gamla Flygplatsv.38 Torslanda

VÄNNPLATSEN har öppet hela sommaren, välkomna hit!
Besök oss, köp saker du inte visste att du ville ha, lämna in saker du
inte får plats med längre hemma…Eller kom hit med en hjälpande
hand eller två!
Vännplatsen kan erbjuda mötesplatser!
Allt från att ha sitt föreningsmöte där, till att skapa språkcafé för att träffa
andra människor!
Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen, vår egen second hand
butik i Torslanda, Amhult som är ett socialt företag.
Läs mer: www.vannplatsen.se
Ps. På Vännplatsen kan du förlägga styrelsemöten, eller andra möten . Vännplatsen ordnar med
fikat och efter mötet har ni chans att få tid att shoppa i butiken.
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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

Distriktstyrelsen önskar er alla en härlig sommar!
Juli har kontoret stängt. Vi finns åter på plats i augusti.
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

Ps. Första helgen i september kommer det vara en Kurskurs i Växjö, så boka in den helgen..
En chans att fördjupa sig i IOGT-NTOs olika områden.
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