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Kalendarium  Juni-okt 2016 

Midsommarafton på Lilla Lövhälla 
Midsommarafton på Kamratstödet  

Norrköping 

2 aug 18.00 Volontärutbildning Norrköping 

3-6 aug IOGT-NTO på Skogsröjet i Rejmyre. 

8 aug 18.00 Volontärutbildning, Linköping 

14 aug  14.00 Familjedag med teater, Lilla 

Valla och Gamla Linköping 

17-21 aug Augustifesten Norrköping 

26-28 aug Söderköpings Gästabud, IOGT-NTO 

medeltida soppa m.m. 

10 sep Kamratstödssamling 

17 sep Höstupptakt i Muggebo 

15 okt Megakurs i Motala 

 

Helmer Rundblad 

Helmer Rundblad 46 år fru 

och tre barn. Bor i Rejmyre. 

Sysslar med kapital. Med-

lem i IOGT-NTO sedan 

2006. 

Ser fram emot mest under 

året: Att börsen ska gå 

upp. Dold talang: Bakar allt 

matbröd till familjen.  

Ann-Helene Fernberg 

Bor i Söderköping, jobbar 

på NBV Östergötland, jag har varit 

medlem i 14 år tror jag! Det jag alltid 

längtar efter är när jag kan vara med 

mina barnbarn. Jag gillar att sjunga 

och är en fullkomlig idrottsnörd!  

(I soffan och är således den bästa  

domaren av alla , även det i soffan) 

 
Vill ni informera Östergötland om era  

arrangemang? Varför inte skicka med tips, 

nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen? 

Skicka in material senast 11/8 2016 så  

publicerar vi i nästa Bladhögen:  

Maila till ostergotland@iogt.se 

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

fotbollsfest på Folknykter-

hetens vecka. 

Runt om i Östergötland anordnade 

våra lokalföreningar diverse aktiviteter 

under Folknykterhetens vecka. I Fin-

spång bjöd lokalföreningen in till en 

lunchföreläsning med temat barn i 

missbruksmiljöer. Junis generalsekre-

terare Ann-Britt Hagel presenterade 

årets JUNIS-rapport om kommunernas 

arbete. Per-Åke Andersson höll i dis-

kussioner som avslutades med en 

uppmaning om att Finspångs kommun 

samlas om ett år igen och då redovisar 

vad man gör bättre än innan. 

Läs gärna artiklarna om lunchföreläs-

ningen: http://www.nt.se/nyheter/

finspang/ 

I Skäggetorp bjöds det in till fotbolls-

tävlingen Sober Cup. Åtta lag deltog 

där de flesta lagen innehöll spelare 

som är ensamkommande flyktingbarn. 

Utöver fotbollen bjöds Skäggetorps 

invånare på musik, sambusa och en 

massa festligheter. Läs gärna distrikts-

konsulentens tankar om dagen på 

http://ostergotland.iogt.se/blogg/

nykter-gemenskap/ 

http://ostergotland.iogt.se 

Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsstyrelse/
http://www.nt.se/nyheter/finspang/fa-barn-som-lever-med-missbrukande-vuxna-far-hjalp-om4122114.aspx
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http://ostergotland.iogt.se/blogg/nykter-gemenskap/
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Flyktingprojektet 2016 

Medmänsklighet—Flyktinginsatser 

Nu är IOGT-NTO Östergötlands enskilt 

största projekt i full gång. Projektet 

syftar att skapa verksamhet för flyk-

tingar och redan finns sju olika verk-

samheter igång.  

Vi söker svensktalande eldsjälar, sär-

skilt till verksamheterna i Vadstena, 

Linköping och Norrköping. Vill du en-

gagera dig eller känner du någon 

medlem eller utomstående som vill 

hjälpa till ? Hänvisa till hemsidan: 

http://ostergotland.iogt.se/

medmansklighet/. Volontärutbildning 

sker 2 aug kl. 18 på NBV, Matteus-

gården Norrköping och 8 aug kl. 18 

på IOGT-NTO, Snickareg 2A Linköping. 

http://ostergotland.iogt.se 

Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

Folknykterhetens vecka i bilder 
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Lekfull familjedag i Linköping 

Välkomna till en familjedag sönda-

gen 14 augusti med picknick, lekar 

och sommarteater. Vi samlas  14.00 

i Lilla Valla, ta med filt och picknick. 

IOGT-NTO Östergötland bjuder på 

glass. Vi går sedan tillsammans och 

ser teatern Svingelskogen. 

Pris 110:-/person  

Anmälan senast onsdag 12/8 via 

e-post ostergotland@iogt.se.  

Information och anmälan  

hittar ni också på hemsidan: 

ostergotland.iogt.se/familj. För mer 

information, ring Calle 070-227 03 

36 eller Jan-Ove 073-912 39 35.  

 

Så samla hela familjen och kom med 

på picknick och teater! 

Välkomna till höstupptakt  

Lördagen den 17 september bjuder 

vi in distriktets föreningar och med-

lemmar till höstupptakt i Muggebo. 

Det blir en heldag med information 

om aktuella kampanjer, utomhusak-

tiviteter för alla åldrar och god mat.  

Höstupptakten är kl. 10-15 och vi 

bjuder på lunch och fika. Se separat 

inbjudan eller direkt på hemsidan:  

ostergotland.iogt.se/upptakt 

Kurskurshelg 1-2 oktober 

Alla distrikt i Mellansverige inbjuds 

till kurskurshelg i Arboga 1-2 okto-

ber. Många olika ämnen kommer att 

erbjudas liksom knytkonferens och 

underhållning. Håll ögonen öppna!  

Megakurs 15 oktober 

Höstens Megakurs genomförs 15 

oktober i Motala. Det blir ett smör-

gåsbord av olika äm-

nen att välja på.  

 

Lämna gärna förslag 

på ämnen till oster-

gotland@iogt.se eller 

direkt till distrikts-

konsulenten.  

http://ostergotland.iogt.se/medmansklighet/
http://ostergotland.iogt.se/medmansklighet/
ostergotland.iogt./familj
ostergotland.iogt.se/upptakt

