
 

Nykterhetsrörelsen Fyrbodal inbjuder alla intresserade att ta del av utbudet under Folknykterhetens vecka  

 Måndag 10 maj, kl. 18.30-19.30  
 Gårdsförsäljningen 
 Lär dig mer om risker och konsekvenser med 
 förslaget om  gårdsförsäljning  

 Medverkande: Emil Juslin, Politisk sekreterare i 
 EU-frågor, IOGT-NTO. 

 Logga in på Lifesize för att delta—Klicka här>>.  
 (Ingen anmälan krävs) 

 Mer information: vast.iogt.se  

Tisdag 11 maj kl. 19.00-20.00 Klartänkt Workshop 

För dig som möter barn och unga och önskar ett material  

för att prata med dem om alkohol och andra droger.  

Plattform: Teams. Klicka HÄR för att delta. 

 Medverkande: Verksamhetsutvecklare Elin 

Martinsson, Nykterhetsrörelsen Scoutförbund  

Anmälan och frågor: Elin Martinsson, 

elin.martinsson@nsf.scout.se eller 0732-74 60 95  

 FÖRTRÄFF 

 5 maj, kl. 18.30– ca 20.00  

 Insändarskrivarkurs 

 Som en start inför folknykterhetens vecka hälsa vi dig varmt 

 välkommen till en digital kortkurs i att skriva insändare. Vi får  

 grundläggande kunskaper om insändarskrivning samt tid att 

 börja skapa egna insändare. Temat för insändaren kan med 

 fördel kopplas till folknykterhetens vecka, exempelvis med 

 tyngdpunkt på gårdsförsäljning.  

  

 Medverkande: Kenneth Eriksson,  

 frilansande journalist och medlem i 

 IOGT-NTO Vikingen i Uddevalla.  

 Anmäl dig HÄR>> 

Tipspromenader—Hela veckan  

Vi kan under hela veckan erbjuda tipspromenader för alla  

runt om i Västra Götaland. Tipspromenaden hänger uppe  

fysiskt på utvalda platser och du svarar digitalt. I Slutet av  

veckan kommer vi utse ett antal vinnare som får varsitt pris.  

Tipspromenader kommer sättas upp i :  

Skövde, Lidköping, Vårgårda, Grästorp, 

Trollhättan, Lysekil, Kungälv, Sollebrunn 

och ännu fler platser. 

För mer information, gå in på 

www.lansnykterhetsforbundet.nu 

Onsdag 12 maj, kl. 9.00-10.00  
Presentation av Junisrapporten 2021 

Barn i familjer med missbruk är utsatta och 
ofta även dolda för samhället. Med stöd 
finns stora möjligheter för dessa barn till ett 
bra liv.  

Varje år sammanställer junis vilket stöd  
landets kommuner ger de barn som växer 
upp i familjer med missbruk.   

Medverkande: Josefin Bogelid, Vice förbundsordförande Junis 
Elsa Gatica Arikhan, Samordnare Nätverket  
De glömda barnen Västra Götaland.  

Anmäl dig HÄR>>  

För frågor om programmet kontakta Ellen Garnwall,  
ellen@lansnykterhetsforbundet.nu, 0706-59 26 08 

 Måndag 10 maj, kl. 13.00-14.00  

 Barn i missbruksmiljöer – problembild och  

 innovativa preventionsinsatser. 

 Medverkande: Tobias Elgán, fil.dr., forskare på STAD  
 Mer information och anmälan: www.slan.se 

 Måndag 10 maj, kl. 18.30-20.30  
 Barns rätt att berätta - Vuxnas skyldighet att lyssna 

 Vad är skillnaden mellan skyldighet och rättighet? Hur skyddar 
 vi barn och tar en vuxens ansvar? En föreläsning om hur barns 
 rättigheter faktiskt kommer först.  

 Medverkade: Anna-Carin Magnusson, barnsjuksköterska 
 Mer information och anmälan: www.jagser.se 
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