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 Kalendarium  
maj — augusti 2018 

Maj 
21 Föreläsning med Vladislav Savic 
Godtemplargården, Motala 
22 Föreläsning med Vladislav Savic 
Wavrinskysalen, Linköping 
31 Värvningsdag i Söderköping. 

Juni 
2 Profilering IOGT-NTO Gusumdagarna. 
6 Familjeträff - friluftsteater, Linköping 
9 Temadag om hur IOGT-NTO kan nå 
invandrare. IOGT-NTO Klara, Stockholm  
10 Varpamästerskap i Muggebo. 
22 Midsommar på Lilla Lövhälla  

Augusti 
2-4 Skogsröjet i Rejmyre  
6-11 IOGT världskongress Sigtuna 
15-19 Augustifesten Norrköping  
22-25 Stadsfesten 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 10 juni 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

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 
för halva priset t.o.m. 31 maj. Info:  
http://iogt.se/valkommen-till-iogt-
internationals-varldskongress-i-sigtuna/ 

Nya värvarblock 

Nu finns det nya värvarblock på  
distriktsexpeditionen anpassade till 
dataskyddsförordningen. Vi har också 
tält, värvardisk och annat material för 
att kunna profilera IOGT-NTO. 

Allra enklast är att registrera en ny 
medlem direkt via hemsidan: 
http://iogt.se/bli-medlem/ 
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Familjedag—friluftsteater 

IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland hälsar 
alla välkomna till familjedag i Linköping 
på nationaldagen 6 juni.  

Vi samlas kl. 14 på parkeringen vid 
järnvägsmuseet. Vi umgås sedan i den 
nya lekparken Lill-Valla med lek, pick-
nick och upplevelser för stora och små. 
Lill-Valla har många olika lekutrustning-
ar, djur, muséer och fin natur.  

Kl. 16 visas Pelle Svanslös på Folk-
parksteatern i Gamla Linköping. Du får 
biljetter till specialpriset 100 kr.  

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

Stötta en ny förening 

Vi har många nya IOGT-NTO-föreningar 
som är mycket aktiva med verksamhet 
flera gånger i veckan. Föreningarna gör 
på detta sätt ett viktigt arbete för sina 
medlemmar och för IOGT-NTO.  

Samtidigt är många av medlemmarna 
oerfarna när det gäller föreningsarbete, 
styrelseuppdrag och IOGT-NTOs arbete. 
Här kan gamla föreningar och medlem-
mar göra en viktig insats för att knyta 
kontakter, stötta och visa vägen.  

Vi söker därför medlemmar som vill 
göra en insats som mentor eller kon-
taktperson samt fadderföreningar som 
löpande kan ha dialog och ge stöd.  

Kontakta verksamhetsutvecklare Per-
Åke Andersson, tel. 0733 726263,  
e-post per-ake.andersson@iogt.se.  

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
http://iogt.se/valkommen-till-iogt-internationals-varldskongress-i-sigtuna/
http://iogt.se/bli-medlem/
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Vladislav Savic föreläser 

Som en del av studiesatsningen Jag 
röstar för demokratis bjuder NBV in till 
två högintressanta föreläsningar med 
Vladislav Savic, f.d. utrikeskorrespon-
dent på Sveriges Radio.  

Hur påverkas 
demokratin i en 
allt osäkrare 
politisk omvärld? 

Är demokratin 
hotad i en värld 
med populister 
och extrem-
nationalister?  

Föreläsningarna hålls på två platser: 

Måndag 21 maj kl. 18.30 på God-
templargården, Poppelg. 6, Motala.   

Tisdag 22 maj kl. 18.30 i Wavrinsky-
salen, Snickagereg. 2A, Linköping. 

Fri entré.  Välkomna! 

 

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”.  

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 demokratisatsningen på  
http://xn--jagrstar-q4a.se/. Det finns 
också mer information på Facebook: 
facebook.com/nbvdemokrati/ 
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Folknykterhetens vecka 

Årets tema för Folknykterhetens 
vecka var Alkohol och våld. IOGT-NTO 
har tagit fram olika typer av material i 
form av forskningsrapport, affischer, 
och flygblad samt underlag för inslag 
på sociala medier.  

i Östergötland gjordes flera viktiga 
insatser under veckan . I Motala ord-
nades tipspromenad som slutade 
med underhållning och våfflor. I Linkö-
ping var det också tipspromenad 
samt tankeväckande diskussions-
frågor kring alkohol och våld.  

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

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. Nyligen var vi med på 
Motordagen i Igelfors och fick många 
besökare till vårt tält med Sober bar.  

Vi kommer att variera medverkan från 
små insatser med bara bord, dricka 
och foldrar till större profilering med 
tält, material och Sober bar. 

Vi behöver många som kan hjälpa till 
med transporter, praktiska saker, 
servering, värvning och fixande.  
Kontakta Per-Åke Andersson,  
tel. 0733 726263, e-post 
per-ake.andersson@iogt.se.  

http://ostergotland.iogt.se/files/2015/11/Familjedag.pdf
http://ostergotland.iogt.se/files/2015/11/Familjedag.pdf

