för JANUARI månad 2017
Varmt välkommen du Nya Medlem& alla andra också! 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! I medlemstidningen NYKTER som du får 2 ggr/ år finns alla föreningarnas
aktiviteter, och Månads/Nyhetsblad får alla medlemmar som har mail 1gång per månad.
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

God Fortsättning på det nya året!
Hoppas ni haft en fin julledighet och är laddade för ett nytt härligt verksamhetsår!
Vi har en hel del aktiviteter att erbjuda!
Medlemstidningen NYKTER profil kommer i slutet av januari tillsammans med ACCENT.
Var även uppmärksamma på att inbetalningskortet för medlemskap i IOGT-NTO kommer nu i
dagarna också!

Måndagen den 30/1 är det Strategiträff IOGT-NTOs lokal i Mellerud kl.18.00 (fika
finnes)

Tisdagen den 31/1 är det Strategiträff på IOGTNTO Lönnen i Borås dit alla
medlemmar från Älvsborg, Göteborg & Bohus samt Skaraborg är välkomna att delta. Kl.18.00.
Robert Kaskas kommer informera om strategi & engagemang.
Anmälan till d-expen i Borås: 033-10 87 50

13/2 After Work/ Familjekväll på Nordengården, Stockholmsgatan. 16
KL.17-19
Alla är varmt välkomna! Det finns fika, pyssel och lekhörna för de minsta. Kvällens tema:
Scrapbooking, pyssel och pärling! (Ta gärna med egna projekt att pyssla med)
Specialkost anmäls: 0730-674757

Påminnelse att genomföra föreningarnas årsmöten under februari månad.

Distriktsårsmötet är Lördagen den 1 april på Wendelsbergs folkhögskola.

Vännplatsen söker volontärer!
Just nu kan ni Vännplatsen som reklam på tv, tidningar och radio!
https://www.miljonlotteriet.se/sv-SE/Lasvart/Eva_Benthe.aspx
Du/ni behövs med tex att plocka upp varor, ta emot kunder, stå i kassan, köra lastbil…du/ni väljer
själva hur mycket och ofta.
Ha en fortsatt härlig månad!
IOGT-NTO Konsulent Malin Westergren
Stockholms.16 GöteborgTel.0730-674757
malin.westergren@iogt.e

