Älvsborg
Nu är det november, raska steg mot vintern och vi har vi även nu ställt in tiden på vinter,
men trots att det bara blir kallare och mörkare, får vi inte glömma av att varje årstid har
sin charm!
Passa på att boka in torsdag kvällen den 23 november som en härlig ljusglimt, då blir
det en kväll för alla åldrar först på Lönnen i Borås där vi tillsammans äter tacos för att
sedan dra vidare för att spela bowling, kostnaden för kvällen är 50 kr per person! Om
man vill får man gärna komma kl 17.00 och hjälpa till och laga tacos, annars börjar vi
äta 17.30 för att sedan 18.30 åka till bowlinghallen för att bowla mellan 19.00-20.00.
Anmälan sker till mig (Krister) innan 9 november, tel nr och mail står ju
nedan på denna lapp!
Julen närmar sig nu med stormsteg och då är det dags för vår fina Vit Jul kampanj,
kampanjen går mellan 1 december och 8 Januari 2018. Här finns det möjlighet att
samla in namnunderskrifter och göra en vit jul aktivitet, om ni i er förening, kår krets
genomför en vit jul aktivitet, så finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd för detta
om man uppfyller vissa kriterier, gå in på vitjul.se/aktivitetsbidrag och läs mer hur ni
ska göra.
Lördagen den 2:a och söndagen 3:e december är det dags för ”Kul i Jul” igen.
Lördagen i IOGT-NTO huset Mellerud mellan kl 11.oo-14.00 och Söndagen på Lönnen
i Borås mellan kl 14.00 och 17.oo, välkomna till en rolig stund med pyssel, fika och god
gemenskap för alla åldrar!
Sedan går det även i år att fira in det nya året på Lönnen i Borås i gott sällskap med
massa trevliga vänner! Läs mer i den med skickade bilagan och känn dig välkommen
att starta 2018 på Lönnen.
Den 5 januari är det midvinterfest i Skölvene bygdegård, mer info om detta kommer i
nästa månadsblad, men skriv upp datumet i era almanackor!
Ha nu en riktigt skön och bra november, så hoppas jag att vi ses i något sammanhang!

Kontaktuppgifter
Expedition: Lönnen Borås
E-post: alvsborg@iogt.se
Telefon: 033 -103272
Distriktskonsulent:
Krister Johansson mobil: 0733-405678
e-post krister.johansson@iogt.se

