Månadsblad Februari
Göteborg 2017

Som medlem har du många möjligheter till
sysselsättning! Vi har det här Månadsbladet fylld
med information om vad som är på gång i
distriktet, samt vi har vår medlemstidning
NYKTER som kommer ut 2 ggr/år och där kan
man finna olika aktiviteter som alla är varmt
välkomna att delta på. Följ oss på Facebook!


AFTER WORK/FAMILJEKVÄLL
på Norden gården
Stockholmsgatan.16 Göteborg

Tack för ditt ställningstagande att bli medlem i IOGT-NTOSveriges största Nykterhetsorganisation. Vi hoppas du

Fri Entré & fika för alla!

kommer trivas hos oss!
Är du intresserad av något speciellt? Vill du starta en

¤ 13/2 kl.17-19

intressegrupp? Bli med i en studiecirkel? Delta i

Tema: Pyssel & knåp

värvningsgruppen som åker runt och presenterar

¤ 20/4 kl.17-19

organisationen på festivaler och köpcentren? Vill lära dig

Tema: Musikquiz

mer om tex alkoholpolitik? Engagera dig i vår second
hand-butik Vännplatsen i Torslanda? Komma med förslag
till nya verksamheter? Sitta i en styrelse? Ja, det finns
många möjligheter i vår organisation, för alla åldrar då vi
även har barn, ungdomsverksamhet.

¤ 22/5 kl.17-19
Tema: Tårtkalas
Grillning, spel, musik, och
sysselsättning i alla vrår på
Nordengården.
Varmt välkomna att ta med
nära och kära..
Kom efter jobbet och ha en
trevlig stund tillsammans med
många andra i alla åldrar!
Anmäl gärna er deltagande
och specialkost!
0730674757
malin.westergren@iogt.se
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Kommande aktiviteter under FEBRUARI MÅNAD att skriva upp i
almanackan!

Måndag 13/2 kl.17-19
After Work/familjekväll
Nordengården, Stockholmsg.16 Göteborg
Tema: Pyssel & knåp
Under kvällen bjuder vi på fika, och alla kan sysselsätta sig inom olika områden.
Lekhörna för de minsta finns. Lättillgängliga lokaler för rullstol, rullator, barnvagnar.
Barnstol, skötbord finns. Vi ska tillsammans skapa ett fiskedammsskynke att använda under
Folknykterhetens dag i Flunsåsparken den 25/5. Så kom för att klippa, klistra, sy och skapa den
finaste fiskedammstyget någonsin!
Varmt välkomna!
Kontaktperson: malin.westergren@iogt.se
Anmäl specialkost

Torsdag 23/2 kl.18-20
Internationell Videokonferens
NBV lokaler, Postgatan.5 i Göteborg
Tema: Internationella Kvinnodagen
Kontaktperson: kenneth.eriksson@iogt.se
Anmäl specialkost

Måndag 27/2 kl.17.30 Förenings/Medlemssamling
Skatåsstugan, Delsjöns Friluftsområde stuga.19
Tema: IOGT-NTO nya strategi
Kontaktperson: malin.westergren@iogt.se
anmäl specialkost
Eduardo Rossel hälsar alla välkomna till en gemytlig afton med go fika och
chans för alla medlemmar att få en mer insikt i vad organisationen gör för arbete och vilken skillnad
varje enskild medlem gör med sitt ställningstagande! Kvällen ger chans till nya möten och nya
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samarbetsformer! Robert Kaskas berättar om det nya Strategimaterialet från Förbundet och Gunilla
Blad berättar om det senaste studiematerialet från NBV. Missa inte detta tillfälle som
medlem/förening! Varmt välkomna!

Gå in och gilla vår sida på Facebook:
www.facebook.com/iogtgoteborg
Så får du alla evenemang, inbjudningar och det senaste inom allt som har med organisationen att
göra! Färska nyheter direkt i handen. Där kan du prenumerera på inbjudningarna.

VÄNNPLATSEN vår egen second hand butik
Vår second hand-butik som ligger i Amhult, Torslanda är ett socialt företagande. Vi behöver alltid
hjälp med saker i butiken. Kanske kan ni samla ihop ett gäng och hjälpa till, göra ett studiebesök,
förlägga ett möte där, hjälpa oss att få fler volontärer. Allt från att köra lastbil, plocka upp varor,
prismärka varor, städa, ta emot kunder och en massa andra saker. Kom och besök oss!
www.vannplatsen.se Känner du någon /några som skulle kunna hjälpa till?

Vi har ett samarbete med våra andra IOGT-NTO distrikt i
Skaraborg och Älvsborg. Under året kommer vi bjuda in varandra på olika
arrangemang/ föreläsningar/ utbildningar för att på så sätt kunna erbjuda ett
brett utbud! Ps. en IRMA-utbildning (medlemsregisterutbildning) är på gång
under mars månad i Skövde.
Facebook-kurs den 9/2 kl.17.30-20.00 Borås
Vi pratar om IOGT-NTO:s policy om sociala medier med Karin Berg från IOGT-NTO-förbundet,
vi lär oss sedan från grunden om användande av Facebook. Tiden är 17.30-20.00 på IOGTNTO Lönnen i Borås, Kasernv.5 och anmälan görs till krister.johansson@iogt.se
Anmäl specialkost.

Måndag den 13/3 kl.15.00 Borås gästas vi av Birgitta Rasmusson, känd från tvprogrammet ”Hela Sverige bakar” och inte minst för en av sina böcker ”sju sorters kakor”.
Tiden är kl 15.00 och kostnaden är 100 kr, då ingår fika, läs mer om detta evenemang i den
bifogade bilagan.

IOGT-NTO- rörelses kongresser går i år av stapeln i Karlstad mellan den 28
juni – 2 juli. Dagar fyllda av förhandlingar, god mat, olika möten, gott fika, härlig
gemenskap och mycket, mycket mer. Planera in dessa dagar för du behöver ju inte vara
ombud, för att kunna vara med och få uppleva allt det härliga som kongressen innebär! Åk
gärna dit för att dela gemenskapen och känn dig delaktig i dessa händelserika dagar för vår
rörelse. Så var med och upplev dagar, som beskrivs som magiska möten och sagolika
stunder! Läs mer på www.nykter17.se
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4/3 Lördag Alkoholpolitisk kurs med Per Leimar och Jan Linde. Kl.09.00-16.00
Wendelsbergs folkhögskola. Begränsat antal platser så boka snabbt!
Per berättar om sambandet mellan cancer & alkohol, och Jan berättar om regional & lokal
alkoholpolitik. Missa inte ta tillfället att lära dig/er mer!
Se bifogad inbjudan! Anmäl dig/er fort. Gratis för alla betalande IOGT-NTO-medlemmar,
begränsat antal platser så skynda skynda!
malin.westergren@iogt.se

Nu har alla medlemmar fått medlemstidningen NYKTER hem, och där finns alla föreningars
utbud av aktiviteter, gå gärna på allt..eller åtminstone en del!
En förening kom inte med i trycket:
IOGT-NTO Endräkt/Manhem
de ses varannan tisdag på Nordengården, Stockholmsgatan.16 kl.14.30
21/7 Illusionisten Nils-Olof Karlsson underhåller
7/3 Sune Walderhorn spelar jazz & evergreens
21/3 Sven Östberg från Wendelsberg underhåller med många skratt
4/4 Elisabeth Lindqvist sjunger och läser dikter
18/4 Påskfest för alla
2/5 Våravslutning i Skatåsstugan, stuga nr 19 i Skatås i Delsjöområdet
Alla är varmt välkomna! Kontakt: Kurt C tel.0701-706650
Alla har nu även fått sitt inbetalningskort för medlemsskapet i IOGT-NTO, glöm inte att
betala in det så snart ni kan! Ert ställningstagande för fortsatta arrangemang & engagemang
är oerhört värdefullt!

Ha en fortsatt fin dag & månad!
Har ni frågor:
Ring, maila eller kom gärna på besök! Hoppas vi ses på måndag på after worken på
Nordengården kl.17!
Ps. vi söker alltid lite hjälp inom olika områden, kika in på www.volontärbyrån.se så ser ni
vilka uppdrag vi har där!
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