Älvsborg
Så har snart ännu en sommar gått till ända och vi går mot en ny höst och vinter. En
höst och vinter som jag hoppas skall innehålla mycket glädje och gemenskap i alla våra
föreningar.
Den 27 september vill jag bjuda in till en kurs om Facebook, det har varit en förut men
dessa är fristående, så det är inga problem att komma med. Tiden är 18.00–21.00 och
det kommer att handla om att skapa engagemang via Facebook, Kursledare är Karin
Berg. Läs mer i bifogad bilaga.
På kongressen i Karlstad i somras antogs det många beslut för att genomföra en
förändringsprocess inom IOGT-NTO som kallas för expedition 50. Slutmålet är bland
annat att man hoppas hitta många nya engagemangsformer, så fler av våra
medlemmar och nya medlemmar ska hitta sin plats i vår rörelse. Under september och
självklart hela hösten, pågår det mycket samtal kring detta. Så jag vill påminna om
våra strategiträffar, 23 oktober i Mellerud och i Borås 24 0ktober, tiden är 18.00. Då
informerar vi mer om hur processen går och hur arbetet fortsätter framåt. Under
denna träff ska vi även diskutera familjeverksamhet, vi tror på att, i linje med
expedition 50, tillsammans forma verksamhet där alla åldrar kan mötas. Men för att
detta skall bli bra behövs just dina tankar och åsikter och idéer. Så jag hoppas att jag
får träffa många på dessa träffar och får ta del av många härliga tankar och idéer.
Anmäl er till mig, så vi vet hur mycket fika vi skall köpa in!
Månadsbrevet för är lite lustigt, för det handlar om till stora delar om förberedelser för
oktober. I oktober börjar ju insamlingen till Världen barn och så är oktober månad,
vår engagemangsmånad, med extra fokus på värvning. Passa på att planera och
fundera för detta under september i era föreningar. När ni funderar och planerar, så
glöm inte av att kontakta mig och berätta vad ni gör vad jag kan göra för att hjälpa er
och stödja er på bästa sätt, allt från att fixa saker till att komma och hjälpa till rent
praktiskt!
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