Älvsborg
Så sitter jag här i brittsommarvärmen för att skriva oktobermånads månadsblad, helt
plötsligt känns det inte som det är oktober som skall komma, men vilken skön värme det
är!.
Jag hoppas att ni har hängt med på att oktober månad är vår rörelses engagemangs månad
Så om eran förening genomför någon slags värvarsatsning, det kan se ut på många olika
sätt och anmäler detta, så får ni 1000 kr till eran förening! Läs mer på:
http://iogt.se/engagemangsmanaden/
Jag vill gärna påminna om och hälsa riktigt välkommen till våra strategiträffar i oktober,
den 23 i Mellerud och den 24 i Borås, tiden är 18.00. På dessa träffar ska vi rapportera
mera om Expedition 50, IOGT-NTO:s förändringsprocess och så ska vi prata hur vi
tillsammans kan starta nya verksamhetsformer, så kom med bidra med just dina tankar
och idéer, jag kan inte nog betona hur roligt och viktigt det skulle vara.
Fredagen den 13 oktober så samlas vi i IOGT-NTO huset på Oscargatan 5 i Alingsås,
tiden är kl 19.00. Under oktober är det lights in Alingsås och tillsammans vandrar vi den
2.5 km långa slingan, för att sedan återsamlas i IOGT-NTO huset för en stunds go fika
gemenskap. Häng med och beskåda alla härliga ljus kreationer! Det viktigaste är att ni
kommer med, men anmäl er gärna till mig Krister eller Lars Ove Källström, så underlättar
det fikainköpen!
Så lite om november, du har väl inte glömt att anmäla dig till teater föreställning Singing
in the Rain den 18 november? Läs mer i bifogad bilaga hur du ska göra för att anmäla dig.
Hoppas vi ses!
Boka torsdag kvällen den 23 november, 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, info om tider och anmälan
kommer i nästa månadsblad!
Ha nu en riktigt skön och bra oktober, så hoppas jag att vi ses i något sammanhang!
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