
 

Per-Åke ser fram emot att 2016:  

1. Lyfta alkoholfrågan i regionfull- 

    mäktige och i politiken i Finspång.   

2. Få nya medlemmar till föreningarna    

     i Finspång och Mjölby   

3. Att dottern kommer in på teater-  

     linjen på Wendelsberg.   

4. Semester till Skottland och Irland  

     på sin Yamaha (hoppas det). 

Som dold talang är han Svensk mäs-

tare på att laga siciliansk aubergine-

rätt (enligt hans dotter).  

 

Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland 

http://ostergotland.iogt.se 

Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

 
Kalendarium  Maj 2016 

2-8 Maj  Folknykterhetens vecka 

  3 Maj  Lunchseminarium i Finspång,  

              Barn i missbruksmiljöer  

  5 Maj  Folknykterhetens dag 

  5 Maj  Sober Cup i Skäggetorp 

  7 Maj  Megakurs i Mjölby 

12 Maj  Frukostseminarium i Linköping,  

              Barn i missbruksmiljöer 

14 Maj  Kamratstödssamling Östergötland 

28 Maj  Familjefest—mer info kommer. 

 

 
Till höger på bilden hittar 

ni Andrea Berglund, leda-

mot i distriktsstyrelsen. 

Andrea bor i Linköping 

och är en 28-årig förskol-

lärare i fritidshem och 

grundskola. Hon är UNF-

veteran sedan 2007 som 

tog steget över till  

IOGT-NTO när hon hade åldern inne.    

Hon ser fram emot att lära känna 

IOGT-NTO distriktet och jobba med 

viktiga frågor. Hon har särskilt ansvar 

för familjeaktiviteter i styrelsen. Hen-

nes dolda talang är att vara en hejare 

på att räkna antalet bokstäver i ett 

ord.     

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

Per-Åke Anders-

son, sekrete-

rare, även ordf i 

Finspång.  

Han är en 67-

årig ideell entu-

siast som varit 

sen barnsben i 

IOGT-NTO.  

 Vill ni informera Östergötland om era  

arrangemang?  Varför inte skicka med nyhet-

er/artiklar eller tips till nästa Bladhögen? 

Skicka in material senast 9/5 2016 så  

publicerar vi i nästa Bladhögen:  

Mail till ostergotland@iogt.se 
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Inspirerande  

distriktsårsmöte i Horn 

  Tack alla som bidrog till att göra årets 

distriktsårsmöte så lyckat. Ombud och 

andra deltagare bidrog med stort en-

gagemang och god stämning vilket 

bådar gott för framtiden.  

  Tack också till presidiet, valbered-

ningen och konsulenterna för goda 

förberedelser och insatser på plats.  

  Ett särskilt tack till värdföreningen i 

Horn som verkligen gjorde sitt yttersta 

för att vi alla skulle trivas från morgon 

till kväll.  

  Fler bilder från årsmötet nästa sida. 

http://ostergotland.iogt.se 

Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

Mer information om IOGT-NTOs  

distriktsårsmöte finns på hemsidan 

http://ostergotland.iogt.se/

distriktsarsmote/ 

Förbundsordförande, verksamhetskonsu-

lent och distriktsordförande poserar ovan. 

Gott fika och trevliga pratstunder nedan. 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsstyrelse/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
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Flyktingprojektet 2016 

Medmänsklighet—Flyktinginsatser 

  Strax innan distriktsårsmötet fick 

IOGT-NTO Östergötland klart att vi får 

extrapengar för att satsa helhjärtat 

på att stötta våra föreningar som be-

driver olika slags medmänskliga in-

satser för flyktingar. Projektet avser 

dessutom att hjälpa till med uppstart 

för de föreningar som vill starta upp 

flyktingverksamhet.  

  Abdi Ahmed Ali som varit praktikant 

och sedan heltidsideell på distriktet 

är nu anställd för att arbeta med pro-

jektet. Steg ett är att locka utomstå-

ende volontärer till att stötta er ute i 

verksamheten.   

  Läs gärna mer om projektet på 

http://ostergotland.iogt.se/

http://ostergotland.iogt.se 

Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

Den fantastiska värdföreningen i Horn 

Alkoholpolitiska diskussioner med in-

bjudna politiska gäster 

Diskussioner, debatter och högt i tak. 

Deltog du i Horn? Utvärdera årsmötet på: 

http://ostergotland.iogt.se/

distriktsarsmote/utvardering-

distriktsarsmote 

Observatörer ifrån lokalföreningarna S.Y.L 

och HornAfro i diskussioner med förbunds-

ordförande Johnny Mostacero. 
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Uppladdning för  

Folknykterhetens vecka 

Den första veckan i maj, den 2-8, är 

det Folknykterhetens vecka. Temat i 

år är URSÄKTER, de ursäkter och 

förklaringar som ofta krävs av den 

som tackar nej till 

alkohol.  

Tanken med att 

fokusera på just 

ursäkterna är att 

belysa alkoholnor-

men genom att 

skapa igenkänning 

och ett leende.   

 

Att leva i en alkoholnorm innebär att 

det finns en förväntning att vuxna 

dricker alkohol. Den som bryter mot 

förväntningen upplevs annorlunda 

och avkrävs en acceptabel ursäkt.  

Det finns ett färdigt material för att 

enkelt göra lokala insatser kring  

alkoholnormen och ursäkter.  

Kontakta Carl Wennerstrand 070-

227 0336, ostergotland@iogt.se.   

Läs mer om hela kampanjen på: 

http://iogt.se/kampanjer/

folknykterhetens-vecka-2016/ 

Megakurs med fyra spår  

7 maj i Mjölby 

Distriktet bjuder återigen in till ett 

smörgåsbord av inspiration och en-

gagemang. Vårens Megakurs består 

av fyra valfria spår.  

Vissa delar kom-

mer att innehålla 

praktiska inslag 

där vi beger oss ut 

i Mjölby för att 

engagera folk. Du 

som deltagare 

väljer ett av föl-

jande spår:  

1. Alkoholnorm - Om normer och 

ursäkter för att inte dricka alkohol.  

2. Alkoholpolitik - Aktuella fakta och 

påverkan av politiker m.fl.  

3. Medmänsklighet - flyktinginsatser 

Om IOGT-NTOs stora flyktingprojekt. 

4. Ideell i IOGT-NTO - Särskilt för nya 

medlemmar som vill lära sig mer.  
 

Tid: 7 Maj kl 09.30-15.00 
 

Plats: Godtemplargården Mjölby 
  

Läs mer och anmäl senast 4/5 på: 

http://ostergotland.iogt.se/mega-

kurs 

http://ostergotland.iogt.se/medmansklighet/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/utvardering-distriktsarsmote/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/utvardering-distriktsarsmote/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/utvardering-distriktsarsmote/
http://iogt.se/kampanjer/folknykterhetens-vecka-2016/
http://iogt.se/kampanjer/folknykterhetens-vecka-2016/
http://ostergotland.iogt.se/mega-kurs-alkoholnormalkoholpolitik/
http://ostergotland.iogt.se/mega-kurs-alkoholnormalkoholpolitik/

