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Värva 1000 nya
medlemmar 2012!
Distriktsstyrelsen utmanar
oss alla med att sätta ett rejält
värvarmål för 2012. Ett tusen nya
medlemmar! Omöjligt? Inte då! Tänk
på att IOGT-NTO under en vecka
på Centralen i oktober värvade
snudd på 250 medlemmar. Med det
tempot känns distriktets mål som helt
överkomligt.

Systemets alkoholfria
ökar – handla du med
Systembolaget säljer mer
alkoholfria drycker än någonsin. Något
att glädjas åt när många andra kurvor
pekar åt fel håll. En ökning med 26%
under 2011. Kanske dags också för
oss IOGT-NTO:are att göra ett besök
och höja försäljningen ytterligare?
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Ett tidigt vårtecken
är alla årsmöten
LEDARE Distriktsordföranden har ordet
Ett tidigt vårtecken varje år är alla årsmöten. Det är
en stor och viktig aktivitet som pågår över hela distriktet. Eldsjälar hedras och nya styrelser och arbetsplaner för det kommande året tar form.

N

är jag skriver det här så är tempeNu har jag varit distriktsordförande i
raturen utomhus ungefär minus
snart ett år. Det har varit ett väldigt läro15 grader. Vintern är äntligen här.
rikt och stundtals hektiskt år. Stockholms
Men ett första tecken på att våren närmar
distrikt har väldigt mycket verksamhet
sig har redan dykt upp. Det är årsmötesom vi slår ihop det som föreningar, krettider. Som föreningsmänniska har jag fått
sar och distrikt gör. Ser vi dessutom till
inbjudan till flera årsmöten och jag deltar
de initiativ som enskilda medlemmar tar
i förberedelsearbetet inför andra årsmögenom att exempelvis marknadsföra orten. Det ska tas fram årsmöteshandlingganisationen i olika sammanhang så blir
ar och förslag på ny
vi ännu större.
styrelse. I distriktsJag har försökt
Att få vara med och
styrelsen närmar vi
att se så mycket som
hedra de eldsjälar som möjligt av distrikoss slutet på arbetet med att ta fram
tet under året, men
under lång tid byggt
förslag på en arbetsvår rörelse känns både det är förstås omöjplan som kommer
ligt att vara överallt.
att diskuteras på roligt och viktigt.
Misstänker du att
distriktsårsmötet.
jag har missat någon
Du kan läsa mer om
viktig verksamhet i
det arbetet på annan plats i tidningen.
distriktet? Hör gärna av dig!
Jag hoppas att du har varit med på årsSlutligen: Kom ihåg att ungefär 10 promötet i din IOGT-NTO förening, och
cent av befolkningen är nykterister. Utöatt du använt årsmötet till att vara med
ver dessa finns många människor som är
och påverka föreningen. Jag har besökt
nära att ta steget över till att leva ett helnågra föreningsårsmöten. På årsmötet
nyktert liv. Överallt i vår närhet finns det
i Huddingeföreningen delade jag ut utmänniskor som borde vara medlemmar i
märkelser till medlemmar som har varit
IOGT-NTO. Det är vårt gemensamma
med i rörelsen och engagerat sig under
ansvar att erbjuda dessa människor meden lång tid. Som relativt ung medlem hitlemskap i vår organisation!
tar jag många av mina förebilder inom
IOGT-NTO-rörelsen. Att få vara med
Oskar Jalkevik,
och hedra de eldsjälar som under lång tid
distriktsordförande
har byggt vår rörelse känns både roligt
0736-12 05 69
och viktigt.
oskar@iogt.se

”

En sjuk värld?
n Är inte idrottsvärlden mera sjuk än vanligt. När polisen taggar upp för att hålla koll på berusade huliganer så bestämmer sig dessa för att bojkotta ett derby
mellan AIK och Djurgården. I stället ser man matchen
på krogen. Resultat tomma läktare, men nyktert. Polisen arbetslös. Klubbarna behöver inte betala för saboterade matcher. Tänk om man istället
höll idrottsarenorna alkoholfria och supportrarna nyktra!

STOCKHOLM Nyheter i distriktet

Nya unga konsulenter

Therese Ericsson
Juniorkonsulent
0733-838326
therese.ericsson@junis.org

Pierre Sandbacka
Juniorkonsulent
pierre@junis.org

Lisa Pettersson
UNF konsulent
0733-838327
lisa.pettersson@unf.se

Therese Ericsson
Juniorkonsulent

Pierre Sandbacka
Juniorkonsulent

Lisa Pettersson
UNF konsulent

Vem är du?
Jag heter Therese Ericsson och jag är en av
två nya Juniorkonsulenter för Stockholms
distrikt. Jag är en 19 årig tjej som har många
års erfarenhet av Junis. Mina föräldrar är
lägermänniskor och vi har varit runt på
kongresser och läger under hela min uppväxt. Men jag kunde inte älska det mer!
När jag inte längre kunde vara med som
deltagare tog jag steget till att bli juniorledare och det visade sig vara ännu roligare
än att vara deltagare!

Vem är du?
Jag är Pierre, ny konsulent för Junis Stockholm...kommer från början från Göteborg
men har bott större delen av min uppväxt
i Skaraborg, där jag också jobbar som konsulent fram till januari i år då jag tog över
i stockholm. Tidigare har jag gått handelsprogramet och efter det stack jag västerut
närmare bestämt Oslo för att jobba som
säljare. jag hoppas att folk uppfattar med
som en glad kille med ett himla go i mej!
Framför allt så brinner jag för Junis.

Vem är du?
Jag är Lisa Pettersson ny UNF konsulent
i distriktet i Stockholm. Jag kommer som
de flesta andra av mina kollegor inte inifrån organisationen utan har istället erfarenhet från Röda Korset och Scouterna. Så
det är mycket nytt att ta in såhär i början,
men spännande att få upptäcka en helt ny
organisation!

Vad tänker du om distriktet idag?
Det finns mycket potential i Stockholms
distrikt. Många bra gårdar att ordna verksamhet i. Jag skulle vilja att varje förening i
Stockholm anordnar minst fyra träffar varje termin som drar mycket barn. Till exempel MovieKids eller SafeKids på sommaren med simskola.

Vad tänker du om distriktet idag?
Öka öka öka! Jag vill se massa mer ungar komma till vår verksamhet och ha det
roligt! I Stockholm finns så himla mycket
barn och det borde göra så att Stockholm
har god potential och bli det största distriktet i Sverige! Så igen, öka öka öka. om
ett år ska vi vara ett av de största distrikten i Sverige!

Vad är viktigast i distriktet just nu?
Viktigast i Stockholms Juniordistrikt är
att starta upp verksamhet och framförallt
se till att det kommer mycket barn! Vårt
absolut största projekt under det kommande året är att vi inte vill tappa någon
Junis utan bara bygga på med massor av
nya och glada barn!

Vad är viktigast i distriktet just nu?
Projektet blir ökningen, vi ska starta
många nya föreningar och mest av allt satsa
på filmklubbar/moviekids, för det är ganska lätt att sköta och barn älskar ju film! Så
där är bara att hålla utkik så kommer vi nog
dyka upp med en klubb just där du bor!

Vad tänker du om distriktet idag?
Stockholms distrikt skiljer sig i många avseenden från andra distrikt eftersom att vi
verkar i en storstad med mycket konkurrens från andra aktiviteter. Men jag tänker
att vi ska försöka utnyttja just det faktum
att vi finns i en storstad och se den mångfald som finns här istället för att se all konkurrens! För vi har ju något väldigt unikt
att locka med och jag tror att det räcker
långt.
Vad är viktigast i distriktet just nu?
Det som är mest aktuellt för min del är Distriktsårsmötet som ska förberedas, men
också att se till att alla föreningsstyrelser
kommer igång med sin verksamhet nu efter sina årsmöten. Efter att DÅM är över
hoppas jag på att kickstarta våren med en
ny distriktsstyrelse.
Text och foto: Kajsa Elveberg
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Arbetsplan 2012
Här får Du distriktsstyrelsens förslag till arbetsplan
för 2012. Ta med den till nästa föreningsmöte och
diskutera vilka punkter som din förening ska jobba
med under året. Sätt upp den i föreningslokalen!
Kanske Du vill ändra på något? Ge föreningens
ombud till distriktsårsmötet dina synpunkter så
de kan föra fram dem när vi möts på Tollare den 14
april. Visst finns det många förslag som kittlar eller hur?

IOGT-NTO ÄR EN STARK
FOLKRÖRELSE
IOGT-NTO Stockholm har en omfattande rekrytering
av medlemmar och ökar sitt medlemstal under året.
n IOGT-NTO behövs i samhället idag och vi vet att det

finns många fler som sympatiserar med oss och det som vi
står för. Vi vill hitta dem och göra IOGT-NTO Stockholm
till ett större och starkare distrikt! Många engagerade medlemmar kan göra stor skillnad i arbetet med att förbättra och
förändra världen!

Därför är våra mål att
n värva minst 1000 nya medlemmar under året.
n ha 3500 medlemmar 31/12 -2012.
n utveckla värvarnätverket till en ännu bättre resurs för
föreningarna.
n alla medlemmar betalar sin medlemsavgift.

En majoritet av medlemmarna upplever delaktighet
och att medlemskapet i IOGT-NTO är meningsfullt

IOGT-NTO Stockholm har ett nära samarbete med Tollare folkhögskola och NBV
n Det är viktigt att våra medlemmar erbjuds möjligheter att

gå utbildningar inom olika områden. Att få nya kunskaper
och träffa andra medlemmar är en viktigt del i medlemskapet. Inom distriktet har vi redan nu stora resurser i Tollare
och NBV Stockholm som vi ska använda oss av för att skapa
utbildningar som ger meningsfullhet, glädje och en nyktrare
värld.

Därför är våra mål att
n all utbildning genomförs i samarbete med Tollare Folkhögskola och/eller NBV.
n distriktsstyrelsen utreder möjligheterna för att i samarbete med Tollare och NBV starta och driva utbildningar för
människor i kamratstödet som behöver läsa in t ex gymnasiekompetens eller annan utbildning.
n distriktsstyrelsen ska titta på möjligheterna till samarbete med Tollare och NBV för en utbildning kring entreprenörskap och socialt företagande.

Samarbetet med övriga förbund inom rörelsen har intensifierats på alla nivåer
n Många medlemmar gör oss starka. Fyra förbund tillsam-

mans är ännu starkare. Vi delar grundsatser och program med
de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen, vi jobbar helt
enkelt för samma sak. Där det är möjligt och viljan från alla
parter finns, arbetar vi tillsammans med ett eller flera av de
andra förbunden. Ett bra samarbete inom hela rörelsen ger på
sikt fler engagerade medlemmar till IOGT-NTO. Ett exempel är bättre övergångar mellan UNF och IOGT-NTO.

Därför är våra mål att
n IOGT-NTO Stockholm arrangerar distriktsårsmöten till-

sammans med övriga IOGT-NTO rörelsen i distriktet.

n IOGT-NTO-rörelsen i Stockholm arrangerar minst fem

gemensamma arrangemang under året.
n IOGT-NTO-rörelsen i Stockholm fortsätter att kontinuerligt hålla distriktsrådsmöten.

n IOGT-NTO Stockholm är ingenting utan alla de medlem-

mar som jobbar i distriktets föreningar och olika grupper. Att
våra medlemmar trivs i organisationen och känner att de får
vara med och påverka är en förutsättning för att att vårt arbete ska fungera, gå framåt och lyckas. Distriktsstyrelsen ska
under 2012 jobba mycket med de här frågorna tillsammans
med föreningar och grupper och skapa ett stort och stolt distrikt!

Därför är våra mål att
n diskutera medlemskapet och vad det står för i alla ak-

tiva föreningar i distriktet.

n minst 50% av medlemmarna deltar i minst en aktivitet

inom IOGT-NTO rörelsen.

n alla nyvärvade medlemmar ska bli uppringd av värvaren

eller aktuell förening inom två månader efter värvningstillfället.
n skapa nya plattformar för snabba och spontana, men
organiserade, insatser i aktuella påverkansfrågor.
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IOGT-NTO ÄR VÄLKÄNT
n IOGT-NTO är idag ett av Sveriges starkaste varumärken

bland idéburna organisationer. Det betyder att många personer känner till oss och vet vad vi står för. Det underlättar vårt
arbete med att föra diskussioner i våra frågor och det gör oss
också mer trovärdiga i vår argumentation. När vi värvar nya
medlemmar vet vi att många redan känner till organisationen
och därför lättare kan ta beslutet att gå med. Men det räcker
inte, ännu fler ska känna till vad IOGT-NTO är. Det är viktigt att vi vårdar vårt varumärke och gör det ännu starkare, för
att vi ska ha ännu bättre förutsättningar att skapa ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Därför är våra mål att

ARBETSPLAN
n IOGT-NTO-distriktet verkar för att kännedomen om
IOGT-NTO ökar, bland annat genom att föreningar och distrikt syns i lokalmedia och i utåtriktade kampanjer.
n distriktet, föreningar och andra grupper använder olika
medier, till exempel sociala medier och Appell, för att berätta vad organisationen gör.

IOGT-NTO ÄR EN AKTIV
SAMHÄLLSAKTÖR
n I det alkoholpolitiska arbetet är det naturligt för IOGT-

NTO-distriktet att prioritera den kommunala nivån. Vi ska
hitta lokala alkoholpolitiska frågor att driva i några kommuner i länet där vi bedömer att förutsättningarna för framgång är goda. Arbetet ska ske i samverkan med föreningar
och/eller enskilda medlemmar i de kommuner där vi väljer
att jobba. För att skapa ett framgångsrikt politiskt arbete så
är det viktigt att samverka med många olika aktörer. Att vi
anordnar mingel i våra egna lokaler är ett bra sätt att skapa
lokala nätverk kring våra alkoholpolitiska frågor.

Därför är våra mål att
n IOGT-NTO Stockholm arbetar alkoholpolitiskt i fem av
distriktets kommuner.
n IOGT-NTO Stockholm arrangerar mingel för lokalpolitiker och opinionsbildare i dessa kommuner, företrädesvis i
våra egna lokaler.

Människor som antingen själva är, har varit eller som
känner någon med alkoholberoende eller annan beroendeproblematik erbjuds stöd hos oss
n IOGT-NTO är en organisation som står för en nykter

livsstil. Vi erbjuder aktiviteter, gemenskap och lokaler som
alltid är fria från alkohol. För många människor som har eller har haft ett beronde av något slag kan detta vara en viktig
del på vägen ut ur beroendet. Det är självklart att IOGTNTO Stockholm ska erbjuda vår verksamhet till alla som vill
vara med, oavsett anledning. Vår kamratstödsverksamhet
fyller en mycket viktig funktion för dem som är aktiva där
men det är också viktigt att medlemmarna som kommer in
i organisationen via kamratstödet får kontakt med resten av
distriktet om man så vill.

Därför är våra mål att
n kamratstödet ska vara en integrerad del av distriktets
verksamhet.
n vi ska marknadsföra kamratstödet så att verksamheten
kan utvecklas.
n ytterligare ett socialt företag ska startas i distriktet.

Fler medlemmar har sådana kunskaper i alkoholfrågan att de kan vara aktiva i det politiska arbetet i
distriktet
n En av IOGT-NTOs viktiga roller är att vara en röst i den al-

koholpolitiska debatten. Det är viktigt att nykterhetsrörelsen
syns och hörs för att kunna påverka politiker i våra frågor. Det

är också viktigt att det är en kunnig, välutbildad och trovärdig
röst som hörs. IOGT-NTO Stockholm ska vara en kraft i det
lokala politiska arbetet och en resurs som kommunerna vill ta
hjälp av.

Därför är våra mål att
n det genomförs en utbildning i hur medlemmar/grupper/
föreningar kan arbeta aktivt med det politiska arbetet.
n aktuella alkoholpolitiska frågor belyses i vår interna
kommunikation.

IOGT-NTO bidrar till minskad
alkoholkonsumtion
Fler aktörer utanför nykterhetsrörelsen bär den restriktiva alkoholpolitiken
n I en omvärld som mer och mer hemfaller till att alkohol är

normen för normalt umgänge, står IOGT-NTO ofta ensam i
kampen för den restriktiva alkoholpolitiken. Om fler ska bli
medvetna om den rådande situationen måste vi skrika högre
och inte minst hitta enskilda individer och grupperingar av
människor som liksom vi reagerar på utvecklingen. Den förändring vi vill åstadkomma ska förespråkas i alla möten med
människor, opinionsbildare och beslutsfattare där vi medverkar. Således innefattar åtgärderna mötesplatser som beskrivs
på annan plats i denna arbetsplan.

Därför är våra mål att
n arbeta fram en kommunikationsplan för externt arbete.
n aktivt bidra till att hitta fler ambassadörer för Vit Jul.

Fler alkoholfria miljöer och tillfällen erbjuds av samhället
n När alkoholbruket blir alltmer normativt behövs platser

där den som inte vill dricka alkohol kan känna sig välkommen. Nykterhetsrörelsens lokaler är en sådan fristad som
måste värnas. Offentliga lokaler, särskilt där barn och ungdomar vistas, bör också drivas med den ledstjärnan. IOGTNTO ska vara opinionsbildande i denna fråga. IOGT-NTO:s
aktiviteter kan också utgöra en nykter träffpunkt för alla i
samband med högtider som ofta förknippas med alkoholbruk.

Därför är våra mål att
n inom ramen för vårt sociala arbete och i samverkan
med andra civila aktörer och oss närstående organisationer arrangera aktiviteter i samband med större helger.

Berusningsdrickandet hos vuxna har minskat och
den nyktra sektorn har ökat
n Vi vill att berusningsdrickandet ska minska som ett steg på
vägen mot ett drogfritt samhälle. För att expandera den nyktra
sektorn måste vi som är en del av den bjuda in till möten utan
alkohol. Det är de vuxna som sätter normer i samhället och
de som ungdomar ser upp till och tar efter, därför vill vi särskilt vända oss till de vuxna. Vi tar platsen där alkoholen tror
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sig ha monopol och arrangerar till exempel en “afterwork” med
drycker utan alkohol eller arrangerar ett kvällscafé med musikalisk underhållning. Arrangemangen är stora och små och blir
en inblick, för den utomstående, i det sociala livet med nyktert
sällskap. Vi bjuder in via olika medier som exempelvis lokaltidningar eller sociala medier.
Oumbärliga för att nå fram till visionen är distriktets föreningar. Den verksamhet som sker i alla lokalföreningar är oerhört
viktig för att attrahera och behålla såväl gamla som nya medlemar. Antalet aktiviteter som arrangeras i distriktet årligen visar
en enorm bredd och engagemang.

Därför är våra mål att
n IOGT-NTO Stockholm genomför minst 1000 aktiviteter
under året.
n minst 100 av dessa aktiviteter är utåtriktade arrangemang, riktade mot vuxna.
n distriktet anordnar en tävling för föreningarna för att inspirera till fler aktiviteter.

IOGT-NTO har synliga och
ändamålsenliga lokaler
n IOGT-NTO-distriktet är på väg att etablera en ny lokal i

Skarpnäck tillsammans med rörelsens övriga förbund. Lokalen
ska bli en central punkt för befintlig och ny verksamhet i området. Det är viktigt att göra den nya lokalen känd och skapa aktiviteter för att locka nya och gamla medlemmar. Våra lokaler är
viktiga för oss av flera anledningar, dels för att att enkelt kunna

ARBETSPLAN

skapa aktiviteter men också för att synas för allmänheten.

Därför är våra mål att
n distriktet, i samarbete med föreningarna, ska sprida
kunskap om rörelsens lokaler i distriktet.
n hjälpa och uppmuntra föreningarna med egna lokaler
att uppdatera sina skyltar och övriga profilprodukter.
n bygga om och skapa förutsättningar för verksamhet i
fastigheten i Skapnäck.

IOGT-NTO är självfinansierat
n Ensam är inte alltid stark, ibland behöver man hjälp för att nå

sina mål. Framförallt ekonomiskt finns det ibland önskan om
obegränsade tillgångar men det är ju inte så verkligheten ser ut.
Däremot finns det ofta många fler vägar till att utöka sina resurser än vi tänker på. Vi tror att det är viktigt att vi börjar titta runt
omkring oss för att att hitta fler inkomstkällor för framtiden. Vi
tror att det finns flera företag som vill stå upp för IOGT-NTO
och vårt arbete och genom samarbete och sponsring kan stötta
vår verksamhet ekonomiskt. Även verksamheter såsom café eller secondhandbutiker och externa fonder hör till möjliga inkomstkällor för distriktet.

Därför är våra mål att
n IOGT-NTO Stockholm ska samarbeta med minst tre företag.
n se över vilka fonder som finns för att söka bidrag för
verksamhet och se till att föreningarna känner till dessa.

Tusen alkoholfria aktiviteter och tusen nya medlemmar!
Camilla Berner, vice ordförande i stockholmsdistriktet, kommenterar förslaget till arbetsplan.
Hon berättar att styrelsen arbetat rätt
mycket med att hitta en bra anpassning
till kongressens beslut och göra förslaget till hela distriktets arbetsplan.
Det är ju så att alla i distriktet, föreningar och medlemmar, måste känna att
detta är något som vi gemensamt kan
uppnå. Samtalet och diskussionen på
årsmötet är där jätteviktiga.
Camilla kommenterar förslaget om
1000 nya medlemmar med att det finns
ett stort befolkningsunderlag, 2 miljoner, i länet så det finns bra möjligheter
att nå detta om vi alla hjälps åt.
– Vi har nu fått en fin förstärkning i
värvningen när Cilla Holmgren arbetar
6

Camilla Berner, vice ordförande i distriktet tillsammans
med ordföranden Oscar Jalkevik.
Foto:kajsa elveberg

emed oss. Då har vi någon som hela tiden tänker värvning, bygger nätverk och
inspirerar och går före !
Kanske är det tuffaste målet att alla
betalar sin medlemsavgift.
– Vi siktar högt. Vi ska bli bättre på
att följa upp och kontakta alla nya, och
bjuda in till aktiviteter. Vi har satt som
mål att 50 % ska vara med på någon ak-

tivitet eller göra någon insats. Det skulle
göra hur mycket som helst om alla kunde ge några timmar till IOGT-NTO.
– Vi kommer att bli mer aktiva inom
de sociala medierna, hemsidan ska leva
och föreningarna kan berätta om vad de
gör. Värvningsgruppen har redan en facebookgrupp där man kan utbyta erfarenheter och tips.
– Att vidga mötesplatserna och att
skapa nya är en viktig del . I fem kommuner av 27 ska vi göra alkoholpolitiska
möten i och om det finns lokala initiativ
så är vi gärna med och backar upp dem,
säger Camilla.
– Och vi ska sannerligen se till att vi
tillsammans har minst tusen alkoholfria
aktiviteter. Ibland tänker vi inte på hur
viktiga dessa är, men de är en grund som
betyder mycket i ett samhälle där alkoholen breder ut sig.
Kjell-Ove Oscarsson

Kalendarium mars - maj
n Mars
KAFÉKVÄLLAR
Älvsjö IOGT-NTO
GODTEMLARGÅRDEN
Inträde 40:- inklusive kaffe,
om ej annat anges.
Söndag 4 mars kl 18 Börje Ahlstedt I sin bok Från min loge
på Dramaten berättar skådespelaren Börje Ahlstedt om sitt
liv och sin karriär. Nu gästar
han Godtemplargården.
Söndagen den 18 mars kl 18
Galapagos! Karin Schilt tillbaka.

Holländsk blomsterprakt
Lotta Nordh tar oss med på
en resa till Holland och låter
oss uppleva vårblommorna i
parken Keukenhof.
Datum/tid: Onsdag den 21
mars. 13.00.

plats: Klara Södra Kyrkogata
20, Stockholm.
arr. Pensionärsföreningens
träffar i IOGT-NTO-gården på

Kulturkafé
för daglediga
Tid/Plats: Tisdagar kl 13.00
i IOGT-NTO-huset i Häggvik
våren 2012
06-mars Läsarsånger och
upplevelser med Gun och Inge
Ström.
13-mars Levande historiskt
bruk och exempel från romersk järnålder 400-500 år e
Kr, Åkerbruket 1636 vid Bögs
gård och Byplatsen vid Väsby gård 1811. Rikard Dahlén
berättar.
20-mars Dragspelsshow med
Alf Berglund.
27-mars Drömmen om Kina.
Fil dr Göran Alm berättar.
Kostnad: Program inkl kaffe/te
med dopp 35 kr

Nedslag i historien
tid/Plats: Måndagar kl 13.00
-15.00 i IOGT-NTO-huset i
Häggvik våren 2012.
Föreläsare: Per-Olof Granqvist, 08-96 92 80
26-mars Klarakvarteret och
dess bohemer.
23-april ”Kärlek måste man
ha, om än aldrig så lite.” Fast
kanske inte nödvändigtvis när
politik och kungligheter är inblandade.
28-maj	 Frågor i vårens
tecken bl a om spanska armadan

Tid/Plats: Tisdagar kl 13.00
i IOGT-NTO-huset i Häggvik
våren 2012

Älvsjö IOGT-NTO
GODTEMLARGÅRDEN
Inträde 40:- inklusive kaffe,
om ej annat anges.

n Maj

n April
KAFÉKVÄLLAR

Söndagen den 15 april kl 18
Bygga hus eller bygga samhälle? Ett diskussionsmöte
om Stockholms, och i synnerhet Älvsjös, omvandling med
allt fler hus sammanträngda.
Bosse Larsson m fl

Siv Bard från förbundsstyrelsen deltar på distriktsårmötet på Tollare.

Kulturkafé
för daglediga

03-apr
En kvanting träder i
salen in… Trubaduren Ulf Bagge sjunger och Birgit Peters
berättar om de företeelser och
händelser som visorna handlar
om.
10-apr
Sätrabälgarna avslutar säsongen med populära
melodier.
Kostnad: Program inkl kaffe/te
med dopp 35 kr

Söndagen den 1 april kl 18 Låt
hjärtat va me! Håkan Häglund
och Yvonne Söderdahl.

SIV BARD

sånger.
Datum/tid: Onsdag den 18
april. Kl 13.00.
plats: Klara Södra Kyrkogata
20, Stockholm.
arr. Pensionärsföreningens
träffar i IOGT-NTO-gården på

Söndagen den 22 april kl 18
Vårvindar friska - Specialensemblen bjuder in.

Nedslag i historien
tid/Plats: Måndagar kl 13.00
i IOGT-NTO-huset i Häggvik
våren 2012
23-april ”Kärlek måste man
ha, om än aldrig så lite.” Fast
kanske inte nödvändigtvis när
politik och kungligheter är inblandade.

Nu är det vår
I-N Kören framför under ledning av Maude Sjödin kända
och mindre kända visor och

Hogwards skola om
häxkonst och trolldom
Rollspelsläger 2012!
För: Alla mellan 8-13 år som är
eller blir medlemmar i Junis
När: 18-20 maj (fredag dag till
söndag eftermiddag)
Var: Rösjögården utanför Täby
Kostnad: Helgen kostar 300kr,
har man inte betalat medlemsavgiften för 2012 så kostar det
375kr.
Anmälan/frågor: Maila till
stockholm@junis.org

Bara vanligt vatten?
Är vatten bara vatten?Nej
protesterar Lennart Bergström
långt därifrån!
Datum/tid/plats: Den 4 maj kl
18.00 kommer Lennart Bergström att ha vattenprovning
med oss i våra nya lokaler på
Flygföltsgatan 6c i Skarpnäck
bredvid Möjligheternas hus.
Anmälan till Monica Lindström Konsulent kamratstödet IOGT-NTO Stockholm.
0707220233 eller nta@iogt.se
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Hon vill få många att
upptäcka IOGT-NTO
MÖTE MED Cecilia Holmström
Sedan nyår är Cecilia Holmström anställd av IOGT-NTO-distriktet i
Stockholm för att få igång värvningen i länet. Hon tycker att IOGTNTO är en fantastisk organisation och ser som sin uppgift att få
många fler att upptäcka vad den betyder.
Cecilia Holmström, eller Cilla som hon
kallas för det mesta, har inte varit medlem i IOGT-NTO så länge. Hon blev
själv värvad för ett par år sedan av Birgitta Lundin.
– Jag visste inte hur mycket den här
organisationen betyder. Men när jag insåg det, ville jag genast börja värva fler.
– Jag frågade alla jag träffade. Många
vet inte att IOGT-NTO finns, och de
blir glatt överraskade när de får veta hur
mycket organisationen uträttar.
Cilla är till yrket sjuksköterska. Hon
har bland annat arbetat som mottagningssköterska i primärvården och mött
patienter med alkoholproblem.
– IOGT-NTO behövs där ute i livet,
säger hon allvarligt. Där finns så många
som behöver oss.
Till en början tyckte hon att det var
lite svårt att hitta in i någon lokalförening.
– Men så började jag vara med i Södertälje, när de grillade, och fick med mig
många dit. Grillkvällarna var bra att värva till. Och några av dem som jag lockat
dit dök sedan upp på julfesten.
Värvades till distriktet
Distriktet upptäckte snart hennes kapacitet som värvare. När man fick möjlighet att anställa någon för att under ett
par år arbeta med värvningen, var det
naturligt att fråga Cilla om hon var intresserad.
– Det är klart att jag var, men först
tackade jag nej, berättar hon. Jag vet hur
engagerande ett föreningsjobb kan vara,
för jag har jobbat fyra år som diakon i
Missionskyrkan tidigare. Och landstinget kändes som en trygg arbetsgivare.
– Men jag fortsatte att fundera på
erbjudandet, och efter ett par månader

bestämde jag mig: Det här vill jag jobba
med!
Den 9 januari började hon sin tvååriga
projektanställning. Och den 10 januari
var det värvarkickoff med Robert Lindh
från förbundet. Snacka om rivstart!
– Vi fick med några nya som var intresserade av värvning.
De och andra har sedan genomfört
ett par värvningsdagar på Coop i Västberga, med både utbildning och praktisk
värvning.

”

Många vet inte att
IOGT-NTO finns, och
de blir glatt överraskade när de får veta
hur mycket organisationen
uträttar.
– De som inte varit med förut fick träna sig i hur man närmar sig dem man vill
prata med. Och det gick bra! Vi värvade
nästan 20 personer.
Samtidigt har Cilla försökt orientera
sig i organisationen, planerat för kommande aktiviteter och startat en Facebook-grupp, Värvarna i Stockholm.
– Gå med, så blir du kontaktad, uppmanar hon.
Dansgrupp
I mars planeras öppet hus i Skarpnäck,
med avslutning på Möjligheternas hus
Och fler värvningsaktiviteter är inplanerade i Gustavsberg, Bagarmossen och
Huddinge.
– Det är många bollar i luften, konstaterar hon belåtet.

Cecilia Holmström, nya värvaransvarig i distriktet.
Foto:kajsa elvberg

Ett annat projekt är att starta en dansgrupp, i form av en studiecirkel, i samarbete med Kamratstödet på Bergsundsstrand.
– Det är ett viktigt steg att våga bjuda upp utan alkohol, förklarar hon. Och
dansen ger kroppsinsikt genom rörelse.
Fortfarande är det väldigt få medlemmar som deltar i värvningen. Därför ber
vi Cilla om ett bra tips till oss som inte
tror att vi kan.
– Följ med mig, svarar hon snabbt.
Det är alltid lättare när man är fler, och
när man kan lära av dem som varit med
förr.
– Och fundera på varför vi vill växa,
fortsätter hon. Vi är jätteviktiga! Kom
ihåg det! Och vi måste finnas där ute, där
vi behövs. Vi syns inte om vi bara sitter
på styrelsemöten.
Eva Åhlström
NAMN: Cecilia ”Cilla” Holmström
AKTUELL: Ny värvaransvarig i IOGTNTO-distriktet
ÅLDER: 47 år
FAMILJ: Fem barn – 23, 21, 15, 12 och
6 år
BOR: Segeltorp
MÅL: Få många fler att engagera sig i
IOGT-NTO
KONTAKT: 08-21 45 15 eller cecilia.
holmstrom@iogt.se

