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 Kalendarium  
December — januari 

December 
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/ 

God Jul och Gott nytt år! 

Januari 
8 ÖLNs Politikerträff  
Lokala årsmöten i din förening  
i januari och februari 
 
Februari 
2 Vårkonferens Linköping 

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 7 januari 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Glöm ej medlemsavgiften 

Snart är det dags att betala medlems-
avgiften för det nya året. Genom att 
betala snabbt så bidrar du till IOGT-
NTO:s viktiga arbete. 

Föreningsårsmöten 

Inför föreningens årsmöte ska lite 
olika handlingar tas fram. Distrikts-
styrelsen besöker gärna er förening 
för diskussion om arbetsplan m.m.  

Vårkonferens 2 februari 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna 
till en inspirerande och utvecklande 
vårkonferens med följande innehåll: .  

Nyheter och planer 2019 

Vi ska bli fler—Medlemsvärvning 

Verksamhetsutveckling och  
medlemsengagemang! 

Vi bjuder på lunch och fika.  

Under vårkonferensen kommer IQ att 
dela ut diplom för vårt arbete med 
Sober Bar och Partypatruller. 
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God Jul! 
Julen står för dörren—En vit Jul! 

Vi tackar alla för ett innehållsrikt och 
stimulerande 2018 med mycket 
verksamhet och många aktiviteter i 
ett stort antal föreningar runt om i 
Östergötland.  

Inför julen ska vi inom IOGT-NTO-
rörelsen vara extra stolta utifrån de 
viktiga insatser som görs för att fler 
barn ska få uppleva en Vit Jul.  

Berätta om Vit Jul för dem du känner!  

God Jul tillönskas alla medlemmar! 

Familjeresa till Sagojul  

Kamratstödet i Linköping ordnade  
1 december en bussresa till Sagojul 
på Kolmårdens djurpark. Syftet var 
att erbjuda behövande barnfamiljer 
en upplevelserik dag vilket möjlig-
gjorts via bidrag från Swedbank.  

Dagen fylldes av aktiviteter, mat och 
samvaro på Sagojul och under buss-
resan som avslutades med att alla 
familjer fick en julkasse med mat.  

Tack Peter, Helmer, Mattias, Carina, 
Camilla och andra som har möjlig-
gjort denna familjeupplevelse som 
har betytt så mycket för deltagarna.  

https://www.vitjul.se/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
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För att motverka legaliseringskrafter 
krävs enligt Sven-Olov en sammanhål-
len narkotikapolitik med opinions- och 
folkbildning, en strikt och konsekvent 
narkotikakontroll, tidig upptäck och 
insatser mot narkotikabruk, vård och 
behandling. 

Prevent don’t promote är ett projekt 
för att öka kunskaperna och engage-
manget i narkotikafrågan baserat på 
fyra hörnstenar. Läs mer här: 
www.preventdontpromote.se. 

Missa inte nästa gång som Sven-Olov 
föreläser om Prevent don’t promote.  

Bild och text: Bo-Teddy Olsson  

Prevent Don’t promote 

Sven-Olov Carlsson, projektledare för 
Prevent don’t promote, höll den 11 
december en viktig och angelägen 
föreläsning på IOGT-NTO-gården i 
Norrköping. Syftet med föreläsningen 
var att öka kunskaperna och engage-
manget i narkotikafrågan inom nykter-
hetsrörelsens och andra narkotikare-
striktiva organisationer. 

Ett 20-tal åhörare fick höra hur bruket 
av cannabis ökar i flera delstater i 
USA. En ökning som till stor del har 
sitt ursprung i stegvisa politiska  
beslut om medicinskt användande 
och vidare till legalisering av person-
ligt bruk av cannabis. Åtta delstater i 
USA, plus Washington DC, tillåter idag  
personligt bruk av cannabis. 
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Politikerträff i Linköping  

ÖLN, Östergötlands Läns Nykterhets-
förbund, startar det nya året med sed-
vanlig politikerträff tisdag 8 januari kl. 
08.30 i Wavrinskysalen, Snickare-
gatan 2A i Linköping.  

Per Johansson från Riksförbundet 
narkotikafritt samhälle (RNS) förelä-
ser under temat  

” Legaliseringsdebatten om cannabis 
en pseudodebatt - men vad ska vi 
prata om istället? ” 

Anmälan senast måndag 7 januari till  
anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet.se 

NBV har ömsat skinn 

Under året har ett nytt NBV skapats 
med nya större regioner. 

NBV Öst har haft sitt första möte för 
den nya stora avdelningen med Öster-
götland, Södermanland, Gotland och 
Stockholm. Jenny Nordfält valdes till 
ordförande och i styrelsen ingår bl.a. 
Rainer Lindqvist och Kerstin Lindgren 
Olsson från Östergötland.  

Kontakta NBV i Östergötland via  
nbv.se/avdelningar/ostergotland/ 

Dags för nytt engagemang 

Vi söker intresserade personer till 
grupper för att jobba med medlems-
värvning samt alkoholpolitik. Mejla till 
ostergotland@iogt.se. Du behövs! 


