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 Kalendarium  
juni — oktober 2018 

Juni 
22 Midsommar på Lilla Lövhälla  

Augusti 
2-4 Skogsröjet Rejmyre  
6-11 IOGT världskongress Sigtuna 
9-11 Augustifesten Norrköping  
22-25 Stadsfesten Linköping  

September 
1-2 Prova-på-hajk Vidingsjö, Linköping 
11 Seminarium ”Våld i vår närhet”.  
Konsert & Kongress, Linköping 
9 Valdag 
22 Höstkonferens, US Linköping  

Oktober 
Värvningskampanj: Fika för alla 
Kampanjen Sober October 
Insamling Världens Barn  
13-14 Kurskurshelg Kronobergshed 
20 Megakurs 

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 12 augusti 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Ur kalendariet 

Prova på hajk 1-2 september. Pris 
200 kr, familj 500 kr. Anmälan 10 
aug till laila.carlsson53@gmail.com 

Höstkonferens för alla medlemmar 
och föreningar IOGT-NTO Östergötland 
lördag 22 september, US Linköping. 
Aktuellt om alkohol och cancer, bero-
ende samt På gång i Östergötland.  

Väldens Barn har ny insamling som 
kulminerar vecka 39-40. Hjälp till att 
stödja angelägna projekt i världen 
genom att samla in pengar.  
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Midsommar Lilla Lövhälla  

IOGT-NTO ordnar midsommarfirande för 
hela familjen på Lilla Lövhälla, Stavsjö. 
Program: 
12.00 Parkeringen öppnar 
13.30 Loppis, kaffe, glass, korv m.m.  
14.00 Dragkamp, säcklöpning m.m. 
14.30 Dans kring stången 
15.00 Trollkarlen Mr Mac underhåller 
15.45 Festen fortsätter med lekar 

Välkomna! 

Profilera med Sober bar 

Under sommaren utmanar vi alkohol-
normen genom att servera alkoholfria 
drycker i vår egen Sober Bar. Där har vi  
ett brett utbud av alkoholfritt öl och vin 
samt olika sorters bål m.fl. drycker. I år 
kommer vi minst att medverka med 
Sober Bar vid följande tillfällen:  

2-4 aug. Skogsröjet Rejmyre 
9-11 aug. Augustifesten Norrköping 
22-25 aug. Stadsfesten Linköping  

Sober Bar är väldigt uppskattat av så-
väl besökare som festivalarrangörer. 
Det är också kul att jobba tillsammans 
och samtidigt få uppleva stämningen 
under arrangemangen.  

Vi behöver många som hjälper till och 
bemannar Sober Bar. Kontakta Per-Åke 
Andersson, tel. 0733 726263, e-post 
per-ake.andersson@iogt.se. 

Sommar med IOGT-NTO  

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
mailto:laila.carlsson53@gmail.com
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Axplock från verksamheten 

Debattartikel Motala Vadstena tidning 

Eid al-fitr avslutade Ramadan 

Varpatävling i Muggebo 

Valaktiviteter 

Söndagen 9 september går Sverige till 
val. Inför valet vill vi på olika sätt lyfta 
fram alkoholfrågan i debatten. 

Alkohol och våld är särskilt tema för 
IOGT-NTOs valkampanj. Här kan du 
läsa mer och ladda ner det du behö-
ver för stora och små aktiviteter:  
http://iogt.se/alkohol-och-vald/ 

Fråga gärna partierna om insatser för 
”Regional strategi för ANDT-arbetet i 
Östergötlands län 2016-2020.”  

Andra lämpliga ämnen att ta upp är 
stöd till barn i familjer med missbruk 
samt insatser för att minska alkohol-
konsumtionen i samhället.  

Här är några enkla tips på aktiviteter: 

Besök i valstugor. 
Enkelt, kul och tillfälle till direkt-
kontakt med många partier. 
Insändare och debattartiklar. 
Skriv privat eller som förening. 
Inlägg på Sociala medier. 
Skriv själv, dela, gilla och reagera.  

Kontakta Per-Åke Andersson för mer 
info: per-ake.andersson@iogt.se. 
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Remiss Expedition 50 

Expedition 50 är namnet på IOGT-
NTOs utvecklingsresa för att anpassa 
vår organisationsstruktur efter hur 
människor vill engagera sig och till 
hur samhället ser ut i dag.  

Nu finns ett förslag ute på remiss 
kring bl.a. nya arbetssätt, distriktens 
och förbundets uppdrag samt sam-
manslagningar till större distrikt.   

Alla som vill kan lämna synpunkter på 
rapporten via ett separat formulär. Du 
är också välkommen att diskutera 
detta med någon i distriktsstyrelsen. 

Läs mer om Expedition 50 här: 
iogt.se/medlemssidor/expedition-50/ 

Engagemang - nätverk 

Vi vill ge förutsättningar för fler med-
lemmar att engagera sig i olika nät-
verk och grupper. Du kan göra en 
punktinsats eller en längre insats uti-
från ditt intresse och förutsättning.  

Distriktsstyrelsen söker intresserade 
medlemmar inom följande områden: 

Valkampanj 
Alkoholpolitik och alkoholnormen 
Sober Bar 
Sober October 
Kamratstöd - social verksamhet 
Integration och nya grupper 
Föreningskontakter  
Profilering och medlemsvärvning 
Medlemsvård 
Familjeverksamhet 
Världens barn  
Sociala medier 
Vit Jul 
Bladhögen och hemsida 
Arkiv 
Finansiering 
Lokaler 

Fundera på vilket område som passar 
dig och kontakta distriktet via e-post 
ostergotland@iogt.se.  

mailto:per-ake.andersson@iogt.se

