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 25 november -
Internationella dagen  
mot våld mot kvinnor 

Våld mot kvinnor är fegt. Och ändå 
förekommer det. Mycket ofta i sam-
band med alkohol. Två goda skäl för 
oss i IOGT-NTO att reagera. Kvinnors 
rätt att inte utsättas för våld. Alkoho-
lens roll i våldet. 

Din förening får i dagarna med Före-
ningsutskick ett tips om vad man kan 
göra veckan 21-27 nov för att upp-
märksamma dagen. Tipset kan du 
också få via mail genom ett sms till 
0708 505915 eller mejl till 
per-ake.andersson@iogt.se.  
Gör nåt på det! 

En modern traditionell folkrörelse 

IOGT-NTO är en modern traditionell 
folkrörelse som lokalt stöttar medmän-
niskor med tidigare missbruk, som är 
medberoende eller har flytt till Sverige. 

 
Kalendarium okt-  dec 2016  

18 okt ÖLN:s samrådskväll i Linköping 
22 och 23 okt Kurs i föreningskunskap i 
Norrköping och Linköping.   
23 okt Familjedag i Horn  
29 och 30 okt Volontärutbildning flyk-
tinginsatser i Norrköping och Linköping 
11-13 nov Verksamhetsforum Tollare  
14 nov Styrelseutbildning Norrköping  
15 nov Extra distriktsårsmöte i Norrkö-
ping. Efter årsmötet anordnas Dialog-
café om  IOGT-NTOs mål och verksam-
hetsinriktning   
16 nov Styrelseutbildning Linköping  
19 nov NBV medlemsmöte i Linköping  
23 nov Vit Jul – KickOff Linköping   
3 dec Inspirationsdag kvinnligt ledar-
skap  
1 dec – 6 jan Vit jul — jullovsaktiviteter 
samt insamling av underskrifter för en 
jul helg utan alkohol—En Vit Jul! 

Vill du delta? Saknar transport?  
Låt oss lösa det tillsammans!  

 Vill ni informera Östergötland om era  
arrangemang? Varför inte skicka med tips, 
nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen? 
Skicka in material senast 7/11 2016 så  
publicerar vi i nästa Bladhögen:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Stort tack till alla som samlade  
in pengar till Världens Barn.  
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En givande Kamratstöds-
träff i Söderköping 

Lördagen den 8 oktober samlades 
Östergötlands Kamratstöd i Söder-
köping för en heldag med samarbete 
och utveckling. Genom att stötta 
varandra, ta fram gemensamma  
planer för utveckling och utökat sam-
arbete hoppas vi kunna starta upp mer 
socialt arbete och nå fler med vår vik-
tiga verksamhet.  
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Extra distriktsårsmöte!  

IOGT-NTO Östergötland kallar till extra 
distriktsårsmöte tisdagen 15 nov kl. 
18.30 på Matteusgården i Norrköping.  

Vid mötet görs val av ny kassör samt 
ytterligare ledamöter och ersättare till 
distriktsstyrelsen.  

Valberedningen vill gärna få förslag på 
personer som kan tillfrågas, särskilt 
yngre medlemmar och kvinnor. Kon-
takta Margareta Jacobsson, Margare-
tagatan 21 BC, 614 31 Söderköping. 
Tel. 0121-144 34. E-post:  
margaretajacobsson@telia.com  

Alla medlemmar är välkomna att delta 
på distriktsårsmötet.  
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Vit Jul 

Vit Jul är en gemensam kampanj för 
hela IOGT-NTO-rörelsen. Många av 
våra föreningar är aktiva i att samla in 
namn för en nykter jul, skapa jullovs-
aktiviteter och nyktra julfester.  

Julen förväntas vara en högtid för fa-
milj, omsorg, kärlek och gemenskap. 
Men för många är julen en plågsam 
tid där alkoholen tar över med rädsla, 
otrygghet och bråk som följd.  

Därför skapar vi nyktra fester, familje- 
och barnaktiviteter för att ha zoner 
och tillfällen helt fria från alkohol. Där-
för samlar vi namn för att få fler att 
avstå från alkohol över julen.  

Kom, inspireras och lär mer om årets 
Vit jul-kampanj på kickoff den 23  
november kl. 18.00 i Wavrinskysalen, 
Snickaregatan 2A Linköping! 

Nya medlemmar! 

Kom på inspirationsdag om IOGT-NTO, 
särskilt inriktad för nya medlemmar 
och föreningar. Samma program ge-
nomförs både i Norrköping 22/10 och 
i Linköping 23/10. Läs mer på http://
ostergotland.iogt.se/foreningskurs/ 

Styrelseutbildningar 

Våra uppskattade styrelseutbildningar 
fortsätter, nu i kortform vid två kvällar: 
14/11 i Norrköping och 16/11 i Lin-
köping. Vi startar kl. 18 och fika ingår. 

Mentor nya föreningar  

Är du förenings räv? Är du intresserad 
av att bli föreningsmentor-stödperson 
åt någon av våra nya föreningar? 
 
Vi söker dig med vana ifrån förenings-
arbete och en vilja att hjälpa till. Flera 
av våra nya föreningar skulle upp-
skatta att ha en ideell mentor att råd-
fråga om saker som är nya och ovana 
för dem. Om du är intresserad kon-
takta Calle på 070-227 03 36 eller 
carl.wennerstrand@iogt.se 
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Var med och bidra till framtidens IOGT-NTO! 

Under hösten är Du som medlem i IOGT-NTO välkommen på dialogcafé för att 
prata om just dina tankar och synpunkter på IOGT-NTO:s Mål och verksamhets-
inriktning 2018-2019. 

Vi tror att du har mycket att bidra med och tillsammans gör vi IOGT-NTO till en 
ännu starkare folkrörelse. Vad vill du att Mål och verksamhetsinriktningen 2018
-2019 ska innehålla för vårt IOGT-NTO utifrån Strategi 2016-2021? 

Dialogcaféerna är viktiga forum där medlemmar 
får tänka och tycka inför nästa kongress som 
hålls i Karlstad 2017. 
 
Hjärtligt välkomna till Dialogcafé på Matteusgår-
den, N Promenaden 108, Norrköping tisdagen 
15 nov kl. 19.00 (efter extra distriktsårsmötet). 

Nya distriktsstyrelsen —   bit för bit 
http://ostergotland.iogt.se/distriktsstyrelse/.  

Peter Olsson 
Ledamot ifrån Norrköping, 62 år ung. Medlem sedan 
1968 i SGU. Brinner för åldersblandad verksamhet.  
På fritiden golfar och lagar gärna mat. 
Jan-Ove Ragnarsson 
Distriktsordförande från Linköping, 58 år trebarns-
pappa och numera morfar. Brinner för att utveckla nya 
och gamla föreningar samt att utmana alkoholnormen.  

Peter & Jan-Ove 


