för NOVEMBER månad 2016

Varmt välkommen du Nya Medlem 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!
Vit Jul-konferens med Sanna Lundell, onsdag 16/11 kl.10-12
Biografen Göta, Göteborg ERBJUDANDE!
Sanna Lundell berättar om medberoende/anhörigperspektivet
Mona Örjes från JUNIS berättar om Kommunrapporten- om vad barn och unga
får för stöd i kommunerna
Lisa Greve från IOGT-NTO berättar om Vit Julkampanjen och visar filmen om vit
jul
Som medlem i IOGT-NTO har du chans att delta på konferensen gratis:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf31LapcT_PsVtJd0id5xAlyVrbv
oNCF1SsUCZcDYj7vAq4LA/viewform
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Anmäl dig snabbt via länken ovan för att säkra dig en plats! I Fakturaadressraden fyller du i IOGT-NTO.
Vi har endast ett antal platser, så skynda dig att anmäla—Först till kvarn som
gäller! Eventet finns även på facebook.

After Work/Familjekväll på Nordengården 6/12 kl.17-19

Alla är varmt välkomna på en härlig kväll!
Vi bakar pepparkakor tillsamman, äter julgröt och pysslar inför julen. Det här
passar för alla åldrar..
Fika finns, lekhörna för de minsta. Ta med dig grannarna, familjen, släkten och
vännerna!
Varmt välkomna!

Studiecirkel
Att starta en studiecirkel i föreningen eller med ett gäng vänner är ett roligt
sätt att lära sig mer om något ämne. Snart är den långa julledigheten här, vilket
passar perfekt för en studiecirkel tillsammans. Vårt studieförbund NBV har en
mängd fina studiematerial som finns tillgängligt! Att öka kunskapen kring
alkoholpolitik, föreningskunskap är alltid bra. Sanna Lundell Djävulsdansen som
är aktuell just nu på tv, finns första serien i studiematerial för NBV.
Formalia är ett nytt material kring alkoholnormen.
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Ring NBV och boka in ett möte för att få den rätta kunskapen!
www.nbv.se

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!
Har du möjlighet att bidra med din tid på Vännplatsen, vår egen second hand
butik i Torslanda, Amhult som är ett socialt företag. Nu innan juletid behövs det
extra hjälp att få upp julsakerna!
Känner du någon/ några som vill ha sysselsättning? Språkträning? Social
gemenskap?
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.

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!
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Och hjälp oss gärna dela arrangemang och träffar!
www.facebook.com/iogtgoteborg

Vi har cirka 300 personer som ännu inte betalt sin medlemsavgift för 2016,
det är 150 kr och gäller under året.
Den pengen är viktig för vår verksamhet, så kolla om du har betalt in din
avgift, Ditt ställningstagande är viktig! Du kan smsbetala, eller swisha in din
betalning, kontakta konsulenten så hjälper hon dig/er!
Eller ring medlemsservice direkt Tel: 08-6726000

Vit jul
NU kan du/ni köra igång med Vit Jul-kampanjen! Hemsidan är klar och där kan
ni köpa fina julklappar redan nu till släkten och familj!
www.vitjul.se
Vit jul-kampanjen innehåller olika delar:
¤ Föreningen eller några medlemmar kan anordna aktivitet/er under jullovet
(finns pengar att ansöka via länken nedan)
http://www.vitjul.se/aktivitetsbidrag-2016/

¤ Anordnar man Julafton eller någon dag under julafton, juldag eller
annandagen så finns det större pott pengar att ansöka
¤ En samlar in namnunderskrifter för att få fler vuxna att vara nyktra under
julhelgen (säg till om listor) går via ipad också.
¤ En ser till att uppvakta all media om vit jul!
¤ Ser till att företag vill bli sponsorer
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¤ Blir vitjul-ambassadör
¤ Köper Miljonlotteriets vitjul-lott eller paketetiketter
https://www.miljonlotteriet.se
Om du/ni som förening kan tänka er att göra en aktivitet som riktar sig
allmänheten under jullovsperioden 1/12 -- 8/1-2017 så är ni varmt välkomna
att säga till!
Vi vill gärna erbjuda fler barn, unga och familjer som har det tufft, ett roligt
alternativ att göra under jullovet.
Det kan vara att man träffas för att baka bullar, åker pulka, bowlar, fixar
badhusbesök, läser sagor och fikar tillsammans. Mer märkvärdigt än så behöver
det inte vara. Kontakta konsulenten vid frågor!
http://iogt.se/nyheter/manne-och-kitty-moter-alkoholnormen-i-poddenaskalas/ Podd med Kitty Jutbring och Manne Forsberg

VÄRVNING
http://iogt.se/medlemssidor/varvarkampanjer/arets-sista-varvarkampanj/
Nu går vi in i de sista två månaderna för året, och då finns det massor av skojiga
värvningserbjudande att få för föreningen eller till dig som värvare! Se till att gå
ut och värva lite nya medlemmar! Bjud in till er förening när ni har något som
passar alla åldrar!
Vill ni låna bardisk, rollups så finns det på distriktskontoret.
Broschyrer och tips får Ni av konsulenten.
Man kan stå på julmarknader, köpcentran, mässor, butiker och andra bra
ställen. Det finns många som inte upptäckt vår fina organisation ännu!
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Psssssst…det är snart jul igen..
Vill du hjälpa till under JULAFTONSFIRANDET på Vännplatsen i Torslanda
24/12 kl.11-15 ? Hör av dig till konsulenten.
Nytt material på gång!
http://iogt.se/medlemssidor/iogt-nto-engagerar/

Ha en fin November, och tänk på att Du som medlem är en viktig person som
gör skillnad!

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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