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 Kalendarium  
November — december 2018 

November 
24-25 Styrelsehelg samt valberednings-
utbildning. Tollare  Folkhögskola. 
29 NBVs möte medlemsorganisationer. 
30 Pyntkväll, Kamratstödet Norrköping  

December 
9 Konsert  De Geer-gymnasiets kammar-
kör KORK. IOGT-NTO-gården Norrköping 
11 Föreläsning om narkotika. Sven-Olov 
Carlsson, IOGT-NTO-gården Norrköping  
19 Julbord Kamratstödet Linköping 
20 Julbord Kamratstödet Norrköping 
 
Vit jul — IOGT-.NTO-rörelsens viktigaste 
kampanj med barnaktiviteter, propa-
ganda och ställningstaganden.  
Information om Vit Jul finns hos lokala 
föreningar och på https://www.vitjul.se/ 

 

Läs mer om kommande aktiviteter på 
distriktets hemsida och Facebook-sida:  
http://ostergotland.iogt.se/ 
https://www.facebook.com/
IogtNtoRorelsenOstergotland 

Vill ni informera Östergötland om era  
arrangemang eller tipsa om annat? Skicka 
med tips, nyheter och artiklar till nästa 
Bladhögen senast 9 december 2018.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Glöm ej medlemsavgiften 

Har du missat att betala medlems-
avgiften? Då har du en påminnelse 
om det och vi hoppas att alla betalar 
senast sista november. Du bidrar så 
enkelt till IOGT-NTO:s viktiga arbete. 

Föreläsning om narkotika 

Sven-Olov Carlsson föreläser om ut-
maningarna inom narkotikapolitiken 
och vad som krävs för att förebygga 
narkotikaanvändning och narkotika-
skador. IOGT-NTO-gården i Norrköping 
tisdagen 11 december kl. 18.30.  

Kongress Örnsköldsvik 

Nästa års arrangeras IOGT-NTO-
rörelsens kongresser i Örnsköldsvik.  
Boka redan nu in 26-30 juni.  

Läs mer på facebook:  
facebook.com/kongress2019/ 
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Vit Jul för alla barn 
Mörkret har lägger sig allt mer och  
nästan alla börjar längta till jul. Men 
fyra till fem barn per skolklass lever i 
hem där någon vuxen har en riskfylld 
alkoholkonsumtion. Samtidigt som 
skola och andra fritidsaktiviteter 
stänger, så skjuter alkoholkonsum-
tionen i höjden. 

100 000-tals barn och unga räknar 
ner till jul med växande oro istället 
för att känna glädje och förväntan. 

Detta är bakgrunden till IOGT-NTO-
rörelsens viktigaste kampanj Vit jul! 

Detta kan du göra 
som medlem: 

Få vuxna att göra ställnings-
tagande för Vit Jul.  

Ta kontakt med din förening för 
att ordna aktiviteter för barn. 

Starta en insamling för Vit jul. 

Tipsa om ett företag som vill 
stödja Vit jul. 

Tipsa om personer som vill bli  
ambassadörer för Vit Jul.  

Köp en present i Vit juls gåvoshop. 

Skriv om, lägg upp bilder, dela och 
gilla Vit jul på sociala medier.  

Prata om Vit jul med dina bekanta. 
 

Läs mer på Vit juls hemsida: 
https://www.vitjul.se/medlem/ 
iogtnto.shop.textalk.se/sv/vit-jul/ 
Grafiskt material för sociala medier. 

https://www.vitjul.se/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
https://www.facebook.com/kongress2019/
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Seminarium om barn i  
familjer med krångel 

Onsdagen 7 november genomfördes 
seminarier om barn med föräldrar 
som dricker för mycket eller har det 
krångligt på annat sätt. Seminarierna 
genomfördes i Norrköping, Linköping 
och Motala med ett 70-tal deltagare.  

Medverkande från Region Östergöt-
land, Junis och Östergötlands läns 
nykterhetsförbund gav perspektiv på 
läge, behov, och insatser. 

Läs gärna Junisrapporten som ges ut 
varje år med intressanta reportage 
samt undersökning om kommunernas 
stödinsatser för barn. 

http://junis.org/upload/dokument/
omoss/rapport/
Junis_kommunrapport_2018_liten.pdf 

Megakursen i Motala 

På Megakursen i Motala 20 oktober 
deltog ett tjugotal personer som hade 
nio olika ämnen att välja på. 

Cancerläkaren Maria Albertsson före-
läste om alkohol och cancer och gav 
exempel från aktuell forskning. 

Andra ämnen på Megakursen var det 
stora utvecklingsprojektet Momentum 
Motala, Vit Jul, pyssel, smyckestill-
verkning, nya engagemangsformer 
samt Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling  

Nästa är blir det en ny Megakurs! 
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Agenda 2030 

Hur ska vi få en hållbar värld? 
De globala målen och Agenda 2030 

Jag kommer gärna och pratar och 
inspirerar kring de globala målen i din 
förening. 

Arrangera en föreläsning, starta en 
studiecirkel, skriv en insändare, ha en 
diskussionskväll, rita & måla... 

Mycket kan göras, stort som smått. 
Jag kommer gärna och diskuterar hur. 

Kontakta mig Susanne Wieselgren på 
tel. 070-773 65 46 eller maila till  
susanne.wieselgren@iogt.se. Vi hörs! 

Om Agenda 2030 på Megakursen 

Fortsatt satsning i Motala  

Under hösten har IOGT-NTO fortsatt 
satsningen i Motala under temat  
Momentum Motala.  

Många olika typer av aktiviteter har 
genomförts. Här är några axplock.  

Drogkampen med politiska partier. 

Utställning på biblioteket. 

Seminarium Stöd hela vägen–  
Om barn i familjer med missbruk.  

FN-dagen: En hållbar värld 

Insändare och debatt 

Hälsoföreläsning barn & stress 

https://www.vitjul.se/medlem/
http://iogtnto.shop.textalk.se/sv/vit-jul/
https://www.dropbox.com/sh/goofxnzui5o8xnl/AADG1twpnC8dPO5Y0BstKsZ0a?dl=0

