Älvsborg
Så är det Maj månad, härligt, våren, sommaren och värmen är på ingång. Maj månad
är en viktig månad i vår rörelse, eftersom det är folknykterhetens vecka, en vecka fylld
av olika aktiviteter runt i vårt distrikt, Borås, Mellerud, Trollhättan, Alingsås, Tollered
och Skölvene-Herrljunga är några platser där det pågår aktiviteter denna vecka,
främst på torsdagen den 25 maj men det pågår även aktiviteter på andra dagar under
denna vecka. Så kom med och låt oss tillsammans göra detta till en folkfest i
nykterhetens tecken.
Läs mer i nästa nummer av Fläkten, eller kontakta mig (Krister) om du har frågor eller
vill veta mer om tider och platser!
Nu har du möjlighet att få gjuta ett rabarberblad i betong till din trädgård! Lördagen
den 13 maj erbjuder vi en dag med betonggjutning för nybörjare, d.v.s. troligtvis de
flesta av oss. Kursdagen är i Floda hos en duktig instruktör, ni kan läsa mer om detta i
den andra bifogade filen i detta mailutskick. Men kom ihåg, detta är begränsat antal
platser denna dag, så det går inte att fundera allt för länge på att anmäla sig, utan först
till kvarn…!
Nu pågår en process inom rörelse som går under namnet ”Expedition 50”,
anledningen till detta namn är att år 2020 är det 50 år sedan IOGT-NTO bildades och
då vill man jobba med att utveckla IOGT-NTO till en ännu starkare folkrörelse. Detta
är en omfattande och viktig process så att vår rörelse förblir pigg och stark i ytterligare
minst 50 år. I en sådan här process blir alla som är medlemmar i vår rörelse ännu mer
viktiga, för alla tankar och idéer behövs. Vi lever i en föränderlig tid, men en rörelse
som våran och med vårt arbete för ett nyktrare samhälle, kommer alltid att behövas.
Därför är det viktigt med just dina tankar idéer och förslag, processen är igång och har
kommit en liten bit på vägen, men det är aldrig försent för utvecklande kreativa
förslag. Så var inte rädd för att kontakta mig, eller någon i vår distriktsstyrelse, för
kom ihåg, det är tillsammans vi gör vår rörelse starkare och mer utrustad för
framtiden!
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