Lotisen
2011
Välkomna till höstterminen 2011! Vi är
tillbaka på kåren efter sommaruppehållet och
vi hoppas att ni alla har haft en skön och
avkopplande sommar.
Kårexpeditionen har varit igång sedan mitten
på augusti och du som medlem är alltid
välkommen att besöka oss på Föreningsgatan
8A. Expeditionen är öppen på tisdagskvällar
mellan kl 18:30–20:30. Telefon 031- 16 48 42.
Våra förmiddagslottor börjar sin hösttermin
den 6 september och kommer att planera sina
aktiviteter allteftersom. Kontaktperson är
Margit Hellström, telefon 031-795 14 03.
Programkommittén har satt samman ett
intressant och varierat program för hösten, vi
hoppas att det finns något som intresserar just
dig. Har du förslag på andra programpunkter
till våra kårkvällar kontakta oss gärna
(kontaktuppgifter finner du längst bak i denna
Lotisen). I våras var vi en grupp som
tillverkade Påskkärringar och vi hade några
trevliga kvällar. Vi forsätter i detta spår och
kommer under hösten att starta upp en
handarbetesgrupp. Är du intresserad av att
sticka, virka, brodera eller något annat kom till
kåren. Se vidare i Programmet.
I höst startar en ny FRG-utbildning här i
Göteborg – om du inte har möjlighet att delta i
längre utbildningar inom t.ex. Hemvärnet är
detta ett annat sätt att kunna göra en insats. Se
vidare under FRG-kurs. Under hösten
anordnar vi en Lottakunskap. Kursen är främst
för nya medlemmar men känner du att du vill
uppdatera dina lottakunskaper är också du
välkommen att delta.
Om du är en av de lottor som nu fått en ny
inbetalning/girering och påminnelse om
obetald medlemsavgift så är vi tacksamma om
du snarast betalar denna. Kontakta kåren om

Årgång 18 Nr 3
du mot förmodan har betalat din avgift eller
om du ej längre önskar vara medlem i kåren.
Tyvärr tvingas vi avregistrera de medlemmar
som ej betalar sin medlemsavgift då en del av
medlemsavgiften (f.n. 190kr) skickas vidare
till Riksförbundet för att täcka kostnaderna för
försäkringspremie m.m. Det är därför extra
viktigt att du betalar din medlemsavgift om du
har ett avtal med t.ex. Hemvärnet.
Välkomna till höstens aktiviteter!
Kajsa Erikson, Kårchef
Inbetalningar till kåren. Du som inte betalt
din avgift för 2011 får ett brev och ett nytt
inbetalningskort med Lotisen. Om du betalar
via internet använd gärna vårt bankgiro 7259450. Glöm inte att ange ditt namn och
födelsedatum vid inbetalningen.
Eva Blomdahl, Kassaförvaltare
Ny adress?
Glöm inte att meddela kåren när du flyttar
eller byter telefonnummer. Enklast är att du
gör adressändringen på svenskalottakaren.se.
Du får också gärna skicka ett mejl med dina
aktuella uppgifter till oss på kåren:
lotta@goteborgslottakar.se.
Höstens program på kåren
Vi är stolta över att kunna presentera ett brett
och spännande program på kåren i höst. Det
blir intressanta föredrag, studiebesök och
mysiga träffar. Vi som arbetat i
programkommnittén hoppas få se riktigt
många av er på kåren.
Vi ses!
Mvh Programkommittén
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www.goteborgslottakar.se
Den 22 september har vi på Göteborgs
Lottakår premiär för vår nya hemsida. Den har
fått en ny design och förutom information om
aktiviteter, utbildningar och kårfakta kommer
du att kunna läsa om kårens histora. Under
hösten kommer den att uppdateras med
rapporter, intervjuer, bilder och mycket mera.
Besök oss på Bokmässan 22-25/9
Även i år har vi en monter på Bokmässan i
Göteborg. Mässan pågår 22-25 september och
vi har monternummer H 04:15, du hittar oss
under ”Svenska Lottakåren”.
FRG-kurs 27 /9
Är du intresserad av att göra en insats som
civil? Då kan FRG vara något för dig. FRG
står för Frivillig resursgrupp och som Lotta är
du välkommen att gå kurs hos Civilförsvarsföreningen. Efter utbildningen skriver du avtal
med kommunen och kan därefter hjälpa till i
samhället vid kris. Anmäl intresse till Berit
Johannesson berit-johannesson@telia.com.
För mer information: www.gbgcivil.se.
Information om Lottakåren 11/10
Den 11 oktober kl 18:30 ordnar vår Infolotta
Malin en informationskväll på kåren.
Aktiviteten riktar sig till alla som är nyfikna
på Lottakåren. Kanske känner du någon som
du tror skulle vara intresserad av lottorna men
som ännu inte är med? Välkommen att bjuda
in henne denna kväll, ingen anmälan krävs.
Lottakunskap 6/11
Preliminärt datum för en kurs i Lottakunskap
är satt till den 6 november kl 10-15. Kursen
riktar sig till nya medlemmar eller till dig som
vill förnya dina kunskaper om Lottakåren. Vi
bjuder på fika och lunch. Anmälan sker till
kåren, enklast på lotta@goteborgslottakar.se.
Mailgruppen på Yahoo
Inte medlem ännu? Skicka din e-mailadress
till malincmagnusson@yahoo.com för
inbjudan. Som medlem i mailgruppen får du
utskick om aktiviteter, kurser m.m.

Ny utbildningsintendent
Elfsborgsgruppen har fått en ny
utbildningsintendent. Hon heter Maria
Furuwidh och har en bakgrund som
yrkesofficer i flottan, men hon har också
arbetat inom logistik och som speditör i det
civila. Det är utbildningsintendenten som har
hand om våra hemvärnsavtal.
Hemvärnshösten
Hösten inleds med att Älvsborgsbataljonen
genomför en KFÖ och något senare även
Norra bataljonen. Under en vecka i höst
kommer delar av Älvsborgs bataljon och
Norra bataljonen vara i Enköping på en LTÖ,
en Ledningstränings övning. Hösten avslutas
med att insatskompanierna ur Södra bataljonen
genomför en SÖF. Är du intresserad av av
pröva på livet som fältkock eller stabsassistent
under en övning? Kontakta kåren på 031-16
48 42 eller Sara på 0766-34 66 03.
Sambandshelg v39
Under helgen vecka 39 kommer det att finnas
möjlighet för er som har hemvärnsavtal och
som vill bli bättre på samband att delta i en
FRO-kurs på Käringberget. Även du som vill
prova på är välkommen. Sambandshelgen är
upplagd så, att man välja att vara med alla
dagar eller under enstaka. Du får lära dig PCDart, Ra 180 och MGK. Saknar du
signalskyddsbehörigheten Sysop T så har du
möjlighet att gå den utbildningen under
fredagskvällen. Mer information finns på
www.vast.fro.se eller ring Sara 0766-34 66 03.
Förmiddagslottorna träffas med start för
höstterminen den 6 september vecka 36.
Terminens aktiviteter planeras därefter
tillsammans. Margit Hellström är
kontaktperson, 031 - 795 14 03.
Kvällsaktiviteterna börjar kl 18.30 med
gemensam fika till självkostnadspris à 20 kr
om inget annat anges. Anmälan sker till
kåren, enklast på vår e-mail. Kontaktuppgifter
finns längst bak i denna Lotisen. Avanmäl dig
så snart du vet att du inte kan komma. Ring
kontaktpersonen om du vill veta mera.
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Aktiviteter sept 2011 – feb 2012
Tisdag 13/9 Uppstart
Vi inleder höstens kvällsaktiviteter med att träffas i kårens lokaler och diskuterar hur hösten ser ut,
berättar om kurser vi deltagit i under sommaren, fikar och utmanar varandra i frågesport. Tid: 18:30.
Kontaktperson: Jenny Wegén 0709-27 66 99.
Tisdag 20/9 Krisberedskap & Krishantering i Göteborg – ett föredrag
Conny Stambej, som arbetar på Göteborgs Stads avdelning ”Säkerhet och Beredskap” kommer till
kåren och berättar för oss om hur det fungerar/borde fungera vid svåra olyckor och extraordinära
händelser i Göteborg. Tid: 18:30. Kontaktperson: Sara 0766-34 66 03.
Tisdag 27/9 SOS i Gårda – ett studiebesök
Ett unikt tillfälle att se SOS från insidan! De tar inte emot en grupp med fler än 10 personer, så det är
först till kvarn som gäller. Tid: 18:30. Anmäl dig snarast till Sara på 0766-34 66 03.
Lördag 1/10 Svenska Lottakårens värdegrundsarbete
Som ett led i projektet att ta fram en värdegrund för Svenska Lottakåren besöker medlemmar ur
överstyrelsen ett antal platser runt om i Sverige för att samtala med lottor. Den första oktober
kommer Anneli Jansson (Uppsala lottakår) och Ingegerd Hermond till Göteborg. Arbetet påbörjas
klockan 10:00 i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 i centrala Göteborg. Lunch ingår. Anmäl dig på
www.svenskalottakaren.se (Utbildning/Medlemsutbildning/Svenska Lottakårens värdegrundsarbete).
Tisdag 4/10 Jämställdhet – ett föredrag
Gösta Zachrisson från ”Män för Jämställdhet” kommer till kåren. Gösta har varit aktiv inom
organisationen sedan mitten av 90-talet, bland annat var han initiativtagaren till ”killgrupper” på
grund- och gymnasieskolor i Göteborg. Under kvällen får vi en inblick i hur Män för Jämställdhet
arbetar, med fokus på organisationens syn på ojämställdhet och våld. Tid: 18:30. Kontaktperson:
Malin 0702-70 35 62.
Tisdag 11/10 Pysselkväll
Tisdagen den 11 oktober startar vi upp pysselkvällarna. Kom till kåren och berätta vad du vill göra!
För dig som inte har något pyssel på gång finns det en hel del material att arbeta med på kåren, men
du är naturligtvis välkommen att ta med dig något eget. Kanske vill du bara ha sällskap medan du
stickar? Under kvällen bestämmer vi när vi kommer att ses och ett ”pysselschema” sprids sedan via
yahoo-gruppen och på kårens hemsida . Tid: 18:30. Kontaktperson: Sara 0766-34 66 03.
Tisdag 25/10 Armadillo – filmkväll
OBS! NYTT DATUM!
Välkommen på filmkväll på kåren!. Armadillo är en dansk dokumentär av Janus Metz om danska
soldater på mission i Afghanistan. Filmen är mycket gripande och man får sig verkligen en
tankeställare. Känsliga tittare varnas för starka scener. Armadillo vann pris vid Filmfestivalen i
Cannes 2010. Tid: 18:30. Kontaktperson: Jenny 0709-27 66 99.
Tisdag 8/11 RAKEL, mer än polisradio – teori och praktik
RAKEL är ett radiosystem som används inom bl.a. polisen, räddningstjänsten, sjöräddningen och
Försvarsmakten. Inom en snar framtid kommer även hemvärnsbataljonerna att ha tillgång till detta
system. Tomas Svensson är RAKEL-samordnare i Västra Götalandsregionen och ansvarar för
införandet av RAKEL inom ambulanstjänsten och den övriga sjukvården. Vi får en presentation av
systemet och om hur näten är uppbyggda. Det blir även praktisk övning – vi får prova RAKEL
genom att ha en egen talgrupp. Tid: 18:30 Kontaktperson: Sara 0766-34 66 03
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Fredag 25/11 Jul på Liseberg – 18:00
Det finns mycket fint att njuta av på Liseberg vid jul. Vi träffas vid Lisebergs stora entré strax innan
kl.18 för att gå in genom grindarna kl. 18:00. Tänk på att parken stänger 20:00. Hittar du oss inte i
vimlet? Ring Jenny på 0709-27 66 99. Ingen föranmälan behövs och du står själv för entréavgiften.
Tid: 18:00. Kostnad: Entréavgift till Liseberg. Kontaktperson: Jenny 0709-27 66 99.
Tisdag 6/12 Grötfest
Traditionsenlig och trivsam grötfest med gröt, skinksmörgås, glögg och lotteri. Varmt välkommen!
Ta gärna med dig gäster denna kväll. Tid: 18:30. Kostnad: 60 kr. Anmälan sker till kåren senast en
vecka innan, den 29 november. Kontaktperson: Jenny 0709-27 66 99.
Fredag 16/12 Vesper – 18:00
I år har vi vår Vesper fredagen den 16 december kl. 18:00. Vi har som vanligt bokat Landala Kapell
och alla är välkomna upp på sedvanlig fika i kårlokalen efteråt. Som präst har vi Anders Radix,
spelar orgel gör Claes Göransson, underhåller gör Staffan Lénberg. Vi har lokalen från 17:00. Vesper
tar c:a 1h. Tid: 18:00. Kostnad: Gratis, kåren bjuder på fikat. Kontaktperson: Malin 0702-70 35 62.
Lördag 17/12 – Tisdag 9/1 Stängt på kårexpeditionen
Under den här perioden är det stängt på kårexpeditionen. Tisdagen den 10 januari öppnar vi igen.
Som vanligt når du oss på telefon 031-16 48 42 på tisdagar mellan kl.18:30 och 20:30.
Söndag 15/1 Julgransplundring - 15:00
Söndagen den 15 januari kl 15:00 städar vi ut julen på kåren med en julgransplundring. Barn i alla
åldrar är hjärtligt välkomna! Vi serverar korv med bröd och det finns godispåse till barnen. Kåren
bjuder på förtäringen, men glöm inte att föranmäla dig/er till kåren senast 10/1. Tid: 15:00. Kostnad:
Gratis, kåren bjuder. Kontaktperson: Jenny 0709-27 66 99.
Tisdag 31/1 UNDAC – ett föredrag om FN:s katastrofteam
Kenneth Wassberg kommer till kåren och berättar hur FN:s katastrofteam, UNDAC, arbetar.
Föredraget kommer dels att handla om hur UNDAC (United Nations Disaster Assessment Team)
fungerar, dels om hur det kan vara att vara ute på en FN-mission, t.ex. vid jordbävningar och
hungerkatastrofer. Tid: 18:30. Kontaktperson: Sara 0766-34 66 03
Tisdag 14/2 Löftet (Lupaus) – filmkväll
Löftet är en finsk dramadokumentär från 2005. Den handlar om tre unga kvinnor som går med i
lottorna när kriget mot Sovjetunionen bryter ut. De blir utbildade för sina uppgifter, men de har ingen
aning om vad lotta-löftet ska komma att kräva av dem. Filmen skildrar Lotta Svärd-rörelsen, som
hade 200 000 medlemmar, och det arbete som dessa medlemmar utförde hemma och vid fronten.
Filmen har kallats ”kvinnors Okände soldaten”. Tid: 18:30. Kontaktperson: Sara 0766-34 66 03.

Kårfakta
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