för SEPTEMBER 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!

Uppringningskväll 7/9 Nordengården kl.17.30
Vi behöver några pratglada medlemmar som vill hjälpa till att ringa runt
medlemmar för att bjuda in dessa till ett evenemang!
Man får en biobiljett som tack för insatsen.
Maila besked: malin.westergren@iogt.se
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After Work/Familjekväll på Nordengården 12/9 kl.17-19
Alla är varmt välkomna på en härlig kväll!
Mosaikfabriken (NBV) berättar om sin verksamhet, vi har Invigning av den
nyrenoverade källaren där vi har barn och ungdomsverksamhet.
Öppet Hus hos A.V.F är på baksidan och mekar med cyklar. Ta med dig cykeln
din och passa på att meka lite. Om vädret är fint tar vi en tur med cyklarna, ta
med lyse och reflex! Anmäl specialkost! Varmt välkomna!

Fika för alla är under hela september!
IOGT-NTO-föreningarna har chans att bjuda in andra till olika evenemang och
även tävla om fina priser. En chans att visa upp föreningen samtidigt som man
kan värva nya medlemmar och tävla!
www.iogt.se/fika

Vännplatsen, Amhult, Gamla Flygplatsv.38 Torslanda

VÄNNPLATSEN
Vännplatsen kan erbjuda mötesplatser!
Allt från att ha sitt föreningsmöte där, till att skapa språkcafé för att träffa
andra människor!
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Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen, vår egen second hand
butik i Torslanda, Amhult som är ett socialt företag.
Vi har fått in så otroligt många saker efter sommaren att vi nu akut behöver fler
hjälpande händer!
Läs mer: www.vannplatsen.se

Vännplatsen firar Födelsedag den 17/9 kl11-16
Alla är hjärtligt välkomna att fira med oss, det kommer finnas överraskningar
och fina erbjudanden under dagen! Varmt välkomna!
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.

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
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Ps. vill du köpa ett coolt armband för en guldpeng? Det finns några stycken
kvar på kontoret.

Psssssst…det är snart jul igen..
Vill du hjälpa till under JULAFTONSFIRANDET på Vännplatsen i Torslanda
24/12 kl.11-15
Och/eller JULAFTONSFIRANDE på Nordengården i Göteborg 24/12 kl.17-22
Då är du välkommen att höra av dig! Vi vill erbjuda ett härligt Julfirande för
de som behöver det!
IOGT-NTO Göteborg & Bohusläns Distrikt
Stockholmsgatan.16 416 70 Göteborg
malin.westergren@iogt.se
Läs gärna mer på:
www.facebook.com/iogtgoteborg
www.vannplatsen.se
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