Göteborg & Bohuslän
IOGT-NTO Distrikt

Hej medlem!

Nu är det höst igen och verksamheten har dragit igång! Ni finner
många aktuella händelser och evenemang på distriktets facebooksida .Gå in och gilla den så hänger ni
med direkt vad som är på gång! Föreningar kan även ha en egen facebooksida och hemsida om ni vill,
bara kontakta någon ur Team Väst om ni har frågor!
Vi hälsar dig som ny medlem varmt välkommen till IOGT-NTO Göteborg & Bohuslän! Har du
frågor är det bara att höra av dig!

Födelsedagsfirande Vännplatsen 7 år!
22 september kl.11-16 med fina erbjudanden
i butiken, varmt välkomna!
Vännplatsen söker efter fler engagerade medlemmar!
Vill du volontära så kontakta Stefan eller Christina!
Fika för alla under oktober månad!
en kampanj som IOGT-NTO rörelsen har haft under flera år. En chans att bjuda in nya medlemmar
och andra till någon av era verksamheter!
Passa på att synas under oktober månad. Mer information på iogt.se
Värvning
Under hösten finns det många chanser för medlemmar och föreningar att värva nya medlemmar
Behöver ni låna bardisk, få material, Godtemplardricka eller något annat så kontakta Malin Westergren
Tel: 0730-674757 så får ni hjälp!
Det finns fina värvningspremier som värvare! I oktober går en utbildnings/värvningsresa till Tanzania!

Höstkampanj 2018
Den 1 oktober drar IOGT-NTO igång
sin höstkampanj med fokus på alkoholnormen.
För andra året i rad har vi valt att
stötta folkhälsokampanjen Sober Oktober som sedan starten 2012 spridit
sig över landet. Kampanjen syftar till
att få personer att samtala och reflektera kring sin egen alkoholkonsumtion genom att ifrågasätta den
starka alkoholnormen. Under devisen ”Drick mindre – upptäck mer”
uppmuntrar kampanjen människor
att under en månad avstå från alkohol, utan pekpinnar men med förhoppningen om att ännu fler ska
upptäcka fördelarna med ett minskat
alkoholintag.

Familjedag Borås Djurpark 22 september!
Alla IOGT-NTO medlemmar med familj, inbjudes till
en härlig FAMILJEDAG i Borås Djurpark lördagen den
22 september.
Vi bjuder på halva entrépriset, så passa på!
Det innebär kostnad för inträde:
Vuxen: 100:- Barn: 55:Vi står utanför med bardisken och tar
emot er kl 10.00.
Kl:13.00 har vi gemensam samling vid
lilla scenen, mellan Järven & Lodjuren!
Där finns grillar för att äta lunch
tillsammans. Ta med egen matsäck!
Känner du någon/några som vill bli medlemmar i IOGTNTO så är det här en fin tillfällighet! Man kan bli
medlem direkt vid vår bardisk. Kostnad för
medlemskap: år 1 är 50:- därefter är det 150:-/år.
Anmälan och frågor:
Verksamhetsutvecklare
Krister Johansson tfn 0733-726241
Malin Westergren tfn 0730-674757

Engagemangspotten
Man har beslutat att fördela
ut resterande medel från
engagemangspotten till
teamen. Detta innebär att vi i
Team Väst har 178 000 som
föreningarna kan söka ifrån.
Skynda att söka! Samma kriterier som tidigare! Vi prioriterar att många föreningar
ska få sina projekt beviljade.
Så det är lättare att få en
liten summa än en jättestor!
Har ni frågor så kontakta
Malin Westergren 0730674757

Varmt välkomna!!

Världens barn
Man behöver inte gå med en bössa utan kan
hitta på andra roliga aktiviteter.tex konsert,
lotteri modevisning. Galan sänds i TV den
5/10. Kontakta Malin om ni vill ha mer info
till föreningen eller material! Den 30/9 kl.18
på Nordengården bjuder föreningarna
Engelbrekt,Skatås,Klippan och Hisingen in
till en härlig kväll för Världens Barn med
lotteri, fika och musik! Välkomna!

Ingen kan göra
allt —
men alla kan
göra något.

Ljusmanifestation 1 nov
Den 1 november hedrar vi narkotikans offer genom ljusmanifestationer på många orter i landet . Vill
du eller din förening ha en manifestation så hör av er för tips till
Malin Westergren 0730-674757
Det finns banderoll, och småljus att
använda till manifestationen.

Kärranånkören 14 oktober
Nordengården, Stockholmsgatan.16
Kl.18-21
Från Thessalokini till Göteborg
genom film och musikalmelodier,
Fika finns. Alla varmt välkomna!

Vill ni ha hjälp med er anmälan så ring verksamhetsutvecklare

Malin Westergren 0730674757 så löser vi anmälan över telefon.
Detta kommer bli en fantastiskt inspirerande och trevlig dag!
Begränsat antal platser, först till kvarnprincipen gäller!

Fira IOGT-NTOs födelsedag 5 november
Den 5 november firar vi IOGT-NTO,
föreningen kan bjuda in till något festligt fika!
Nytt trevligt studiematerial Astrid LindgrenÄr din förening intresserad av studiematerial
kring Astrid Lindgren.
Fredagen den 14 september är det premiär på
biograferna med Unga Astrid! Kontakta ditt
NBV eller Malin Westergren 0730-674757

PUMPEN 15 november
Dags för omåttligt populära
frågetävlingen PUMPEN, där föreningar
tävlar mot varandra drar igång den 15/11
En tävling som passar alla åldrar, sista
anmälningsdag är 19/10
Passar att samla ihop flera föreningar
och ha en rolig kväll tillsammans med
mycket kluriga frågor och
tävlingsmoment...
Läs mer på iogt.se/pumpen

Team IOGT-NTO i Väst

Göteborg & Bohuslän
IOGT-NTO Distrikt
Besöksadress:
Mölndalsvägen.30 C
Göteborg
Österlånggatan.88
Trollhättan
Tel: 073o-674757
E-mail:
Malin.westergren@iogt.se

Vi finns
också på
Facebook!

Här är en bild på teamet i IOGT-NTO i Väst. Utöver sedvanliga arbetsuppgifter
med mål-och verksamhetsinriktningen nedbrutet i distriktens arbetsplaner
har varje person ett fokusområde som man ska jobba lite extra med. Från
vänster:
Krister Johansson, Verksamhetsutvecklare, Sociala frågor, 0733-726241
Malin Westergren, Verksamhetsutvecklare, Värvning, 0730-674757
Robert Kaskas, Teamchef, Alkoholpolitik, 0733-726244 Främre raden:
Petra Berghäll, Verksamhetsutvecklare, Extern finansiering, 0733-838336
Winnie Blom-Jensen, Verksamhetsutvecklare, Internationellt, 0701-908461

Tveka inte att ta kontakt om det är något ni undrar över!

Föreningen Skatås program hösten 2018
Då Lf Skatås program olyckligtvis inte kom med i senaste Nykter
profilen så lägger vi in det här:

Oktober
14 söndag KÄRRA Nån-kören framträder med
programmet ”Från Thessaloniki till Göteborg”. Plats och
Tid: Nordengården kl 18.00.
Ett gemensamt arrangemang för föreningarna Engelbrekt,
Hisingen, Klippan och Skatås.
20 lördag Frukostmöte med planering kl 10.00 på
Stadsbiblioteket, Götaplatsen.
24 onsdag Ljusmanifestation mot kärnvapen. Tid och plats
meddelas senare.
26 fredag ”Lights in Alingsås” Vi besöker Alingsås för att gå
den spännande ljusslingan tillsammans med IOGT-NTOföreningen i Alingsås. Mötesplats och tid meddelas senare.

Önskar er en fin vecka & vi hörs snart igen!

