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Kvinnliga förebilder sökes! 

- NBV jagar föreningsvana mentorer 

NBV Östergötland har fått i uppdrag 

under 2016 att arbeta med ledarfrå-

gor för kvinnor i IOGT-NTOs nya före-

ningar. Därför söker NBV nu kvinn-

liga mentorer som är beredda att 

avsätta tid till 4-6 träffar under året 

där uppgiften är att dela med sig av 

erfarenheter. IOGT-NTO Östergötland 

ser med glädje fram emot projektet 

och hoppas att många av våra här-

liga kvinnliga föreningsrävar vill dela 

med sig av sina värdefulla erfaren-

heter och kompetens. NBV söker 

alltså kvinnor med föreningsvana 

och som vill vara delaktiga i pro-

jektet.  

 

Vill ni veta mer om projektet eller 

direkt anmäla ert intresse så kon-

takta Barbara Wennerstrand 072-

548 43 36 eller via e-post  

barbara.wennerstrand@nbv.se 

 
Kalendarium  

2016 

2016  

Februari Värvarmånad Östergötland 

9 Feb Värvning Campus Linköping  

10 Feb Värvning Mjölby 

22 Feb Värvning Finspång 

26 feb Värvning Skäggetorp 

Vi vill ut på fler ställen! Kontakta 

Calle: 070-227 03 36 

 

8 Mars Internationella Kvinnodagen 

28 Mars Påskfest 

31 Mars Sista ansökningsdagen 

Kursgårds-och samlingslokalfonden  

 

April Månad: Gör en tia 

läs mer på:  www.iogt.se/10a 

9 april Distriktsårsmöte Horn 
22-24 April Socialt Forum i Vingåker 

 

2-8 Maj Folknykterhetens vecka 

5 Maj Folknykterhetens dag 

28 Maj Familjefest 

Vill ni informera Östergötland om era  

arrangemang ?  Varför inte skicka med nyhet-

er/artiklar eller tips till nästa Bladhögen? 

Skicka in material senast 1/3 2016 så publi-

cerar vi i nästa Bladhögen: oster-

gotland@iogt.se 
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Hjärtligt välkomna till 2016 

års distriktsårsmöte i Horn! 

IOGT-NTO i Östergötland bjuder in till 

distriktsårsmöte i Horn den 9 april. Då 

beslutar föreningarna om vårt framtida 

arbete genom att lägga fast arbetsplan 

och budget. Utöver förhandlingar vän-

tar trevliga aktiviteter och tal ifrån för-

bundsordförande Johnny Mostacero. 

Nominera gärna kandidater till IOGT-

NTO-distriktet. Läs mer på hemsidan: 

ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote 

Vi hoppas att alla föreningar blir repre-

senterade och att även du som inte är 

ombud vill komma på årsmötet.  

Hjärtligt välkomna! 
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Vit Jul påverkade  

alkoholkonsumtionen! 

IOGT-NTO i Östergötland är glada och 

stolta över alla dom underskrifter vi 

och våra föreningar samlade. I hela 

landet blev kampanjen mycket lyckad 

och samlade 30 000 underskrifter. Vi 

kan dessutom konstatera att kam-

panjen faktiskt påverkade folks alko-

holkonsumtion. Nära hälften av 

svenska folket känner till IOGT-NTO-

rörelsens kampanj Vit jul, och av dem 

uppger 20 procent att de drack mindre 

alkohol under julen som en direkt följd 

av kampanjen. Det visar en undersök-

ning genomförd av YouGov. Ytterligare 

17 procent uppger att de reflekterade 

mer än tidigare över sin egen och and-

ras alkoholkonsumtion. 



Nya medel för  

medmänsklighet 

För 2016 avsätter IOGT-NTO förbundet 

särskilda medel för våra föreningar att 

kunna arbeta direkt med integration 

och medmänsklighet. Många av våra 

föreningar gör redan fantastiska insat-

ser i form av språkcaféer men också 

sysselsättning och praktiska aktiviteter 

för ensamkommande flyktingbarn. Nu 

kommer det alltså att finnas lite extra 

pengar att söka för just den typen av 

insatser. Kriterierna för ansökningarna 

är inte helt klara, men så fort distriktet 

får klara besked kommer vi att gå ut 

till er med information. 
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Kamratstöden utvecklar ny 

IOGT-NTO-cirkel 

Våra kamratstöd i Norrköping och Lin-

köping har tillsammans med distrikts-

konsulenten och NBV utvecklat ett nytt 

sätt att presentera IOGT-NTO i cirkel-

form.  

Studiecirkeln fokuserar mycket på 

IOGTs grundare Olof Bergström och 

historien men också en hel del på vad 

vår moderna och traditionella folkrö-

relse är idag. Kamratstöden är test-

piloterna och från och med mars kom-

mer alla som vill att erbjudas cirkeln. 
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Fantastiska år av  

engagemang! 

En av våra medlemmar, Ulla-Britt 

Carlsson, född 1922 och medlem i lf 

4998 Roxens Fäste har varit med-

lem i IOGT sedan 1936. 

Ulla-Britt har nu vid årsskiftet varit 

medlem i IOGT under 80 år. 

Ordf. Jan-Olof Hallstener och sekr. 

Kerstin Hallstener besökte Ulla-Britt i 

Vårdboendet i Ekholmen där hon nu 

bor och tyvärr inte har någon möjlig-

het att besöka våra loge-möten. 

Besöket ordnades av Ulla-Britts dot-

ter Eva som även hade ordnat med 

kaffe och kakor. 

Jan-Olof överlämnade 80-

årsdiplomet och en bukett 

blommor till jubilaren och 

gratulerade till ett långt med-

lemskap. Diplomet sattes 

genast upp på väggen vid 

sidan av sängen. 

På bilden Ulla-Britt med  

Kerstin Hallstener i bakgrunden 

 

 

Tack för fantastiska  

föreningsträffar! 

Distriktet bjöd in till föreningsträffar i 

Motala, Linköping och Norrköping 

för att presentera senaste nytt samt 

diskutera framtidsfrågor. Träffarna 

präglades av mycket diskussioner 

och en hel del värdefulla förslag. 

Vissa föreningar framhöll svårighet-

erna med förnyelse och att driva 

lokaler. Andra lyfte kära problem 

som hur man på ett bra sätt kan 

aktivera alla nya medlemmar. Vi fick 

också fram en hel del förslag till nya 

arbetsplanen för distriktet, Tusen 

tack för fantastiska diskussioner .  


