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 Kalendarium  
April — juni 2018 

April 
26 Utbildning i Sociala medier.  
NBV Linköping och Norrköping  

Maj 
4-6 Socialt Forum, Vingåker  
7-13 Folknykterhetens vecka. Tema:  
Alkohol och våld. Mer info på sidan 2.  
7 Drogkampen för partier, Linköping 
12 Tipspromenad, musik- och dans-
underhållning, våffelfika m.m. i Motala. 
13 Tipspromenad och kampanj på temat 
Alkohol &v åld. Gamla Linköping.  
19 Profilering på motordagen i Igelfors. 
31 Värvningsdag i Söderköping. 

Juni 
2 Profilering IOGT-NTO Gusumdagarna. 
6 Familjeträff - friluftsteater, Linköping 
17 Varpamästerskap i Muggebo. 
22 Midsommar på Lilla Lövhälla  

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 13 maj 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Utbildning Facebook 

Få tips om att nå ut, starta diskuss-
ioner och Facebookgrupper m.m. Ut-
bildningen är gratis och genomförs via 
videokonferens 26/4 kl. 18-20 i Norr-
köping och Linköping. Läs mer här:  
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-
ostergotland/utbildning_facebook 

Familjedag—friluftsteater 

IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland häl-
sar alla välkomna till familjedag i Lin-
köping på nationaldagen 6 juni.  

Vi startar kl. 14 på den nya lekparken 
Lill-Valla med lek, picknick och upple-
velser för stora och små. Kl. 16 visas 
Pelle Svanslös på Folkparksteatern i 
Gamla Linköping. Specialpris: 100 kr. 

Läs mer: http://ostergotland.iogt.se/
files/2015/11/Familjedag.pdf. Anmäl 
senast 27/5 till ostergotland@iogt.se 
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Distriktsårsmöte Norrköping 

Årets distriktsårsmöte genomfördes i 
Norrköping 7 april och samlade många 
deltagare. Invigningen genomfördes 
gemensamt med Junis, UNF och NSF. 
Kommunalrådet Lars Stjernkvist med-
verkade liksom förbundsrepresentanter 
och andra gäster.  

På eftermiddagen hade vi gemensam 
diskussion kring sexuella trakasserier, 
kränkningar och bristande respekt. 

På kvällen var det på gemensamt sam-
kväm med pajbuffé, avtackningar, quizz 
och gemytlig samvaro.  

Vi tackar värdföreningarna och alla 
andra som bidrog till ett bra årsmöte. 

Nya distriktsstyrelsen 

Ordförande: Jan-Ove Ragnarsson,  
Tel. 013-21 30 00, 0739 123935.  
E-post: janoveragnarsson@gmail.com 

Vice ordförande: Mahamud Said Dahir. 
Tel. 0722 784419. E-post: 
said.dahir.1992@gmail.com 

Kassör: Lars Lindholm, Tel. 0703 
018894. E-post: larlin@lysator.liu.se 

Studieledare: Camilla Albrektsson,  
Tel. 0793 372305. E-post:  
camillaoasen@gmail.com  

Ledamöter: Peter Olsson. Tel. 0706 
755097. E-post: 256olsson@telia.com, 
Dirie Abukar. Tel. 076 407 5502.  
E-post: dirieabukar@outlook.com  

Ersättare: Elisabeth Jerrevång,  
Tel. 011 340019. E-post:  
elisabeth.jerrevang@iogt.se, Nasser 
Ahmed Alawi, Tel. 0769 866667.  
E-post: nasser007_171@hotmail.com 

Verksamhetsutvecklare t.o.m. 30 nov: 
Per-Åke Andersson. Tel. 0708 505915,  
E-post: per-ake.andersson@iogt.se 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-ostergotland/utbildning_facebook
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-ostergotland/utbildning_facebook
http://ostergotland.iogt.se/files/2015/11/Familjedag.pdf
http://ostergotland.iogt.se/files/2015/11/Familjedag.pdf
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Folknykterhetens vecka 

Alkohol och våld är årets tema för 
Folknykterhetens vecka 7-13 maj. 
IOGT-NTO har tagit fram olika typer av 
material som är lätt att kombinera 
med lokala aktiviteter samt inlägg på 
sociala medier.  

Du som vill engagera dig på sociala 
medier hittar en hel del underlag, bil-
der och tips för att göra inlägg.   

Distriktet har material till utlåning och 
kan bistå med tips och viss hjälp för 
att genomföra lokala aktiviteter.  

Här kan du läsa mer om kampanjen 
och ladda ner det du behöver för 
stora och små insatser:  
http://iogt.se/alkohol-och-vald/ 

Alkohol och våld borde ingen kunna 
blunda för —  Nu tar vi debatten! 

Profilera IOGT-NTO! 

Under sommaren kommer vi att profi-
lera IOGT-NTO och värva medlemmar 
på olika platser i distriktet. Vi kommer 
att besöka marknader, festivaler och 
andra arrangemang där många män-
niskor möts.  

Ibland kan det vara i enklare form 
med bara bord, dricka och foldrar. Vid 
andra tillfällen gör vi större profilering 
med tält, material och Sober bar. 

Vi behöver många som kan hjälpa till 
med transporter, praktiska saker, 
servering, värvning och fixande. Om 
du vill vara med på en trivsam och 
stimulerande aktivitet för IOGT-NTO, 
kontakta Per-Åke Andersson, e-post 
per-ake.andersson@iogt.se.  
Välkommen att göra en insats! 
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IOGT:s Världskongress  

IOGT Internationals Världskongress 
genomförs i Sigtuna 6-11 augusti. Det 
är en unik chans att träffa människor 
från hela världen och delta på intres-
santa seminarier m.m. IOGT-NTO-
medlemmar erbjuds kongresspaket 
till halva priset. Läs mer på  
http://iogt.se/valkommen-till-iogt-
internationals-varldskongress-i-sigtuna/ 

Nytt om Sobernet 

Den nya dataskyddsförordningen stäl-
ler nya krav på Sobernet.  

Alla som har en mejladress via IOGT-
NTO behöver bekräfta att man vill 
behålla den samt besvara den enkät 
som är utsänd. Har du frågor, kon-
takta  support@sobernet.nu.  

Jag röstar! för demokratin 

Vi lever i en tid där våra demokratiska 
system är utsatta för faktiska hot och 
där antidemokratiska partier och 
strömningar vinner makt. NBV gör 
därför inför höstens val en stor sats-
ning på demokrati under rubriken 
”Jag röstar! för demokratin”.  

Detta är också temat för NBVs verk-
samhetskonferens 16 maj dit alla 
föreningar är inbjudna. 

Starta en studiecirkel i din förening 
eller bland andra intresserade.  
Kontakta NBV och ta gärna en för-
handstitt på studiematerialet: http://
www.learnify.se/l/show.html#zKLXm 

Läs mer om satsningen på https://
www.facebook.com/nbvdemokrati/ 


