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 Kalendarium  
augusti — november 2018 

Augusti 
22-25 Sober Bar Stadsfesten Linköping  

September 
1-2 Prova-på-hajk Vidingsjö, Linköping 
9 Valdag. Lokala valinsatser före valet. 
11 Seminarium ”Våld i vår närhet”.  
Konsert & Kongress, Linköping 
22 Höstkonferens, US Linköping för hela 
IOGT-NTO Östergötland 

Oktober 
Värvningskampanj: Fika för alla 
Kampanjen Sober October 
Insamling Världens Barn  
2 Regional CAN-dag. Länsstyrelsen.  
13-14 Kurskurshelg Kronobergshed 
20 Megakurs i Motala.  

November 
7 Seminarium om barns rättigheter. 
Linköping och Norrköping.  

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 3 september 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Ur kalendariet 

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.  

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

Kurskurshelg på Kronobergshed 13-
14 oktober med fyra valbara linjer.  

Megakurs i Motala 20 oktober. 
Välj bland ett smörgåsbord av teore-
tiska och praktiska ämnen.  

Valdagen 9 september. 
IOGT-NTO Östergötland uppmanar alla 
medlemmar att rösta och därmed 
visa sitt stöd för vår demokrati! 

Ta också gärna del av NBVs material  
”Jag röstar—för demokratin. ” 
Läs mer här: http://jagröstar.se 

Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland  Nr 7 2018 

http://ostergotland.iogt.se 
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook 

Axplock från verksamheten 

IOGT-NTO HornAfro i Norrköping har 
med stöd av Norrköpings kommun ord-
nat sommaraktiviteter för barnfamiljer 
och ungdomar.  

Vasaparken har fyllts av dagaktiviteter 
med vattenlekar, bollaktiviteter, fem-
kamp, bad, fika och mycket annat.  
Utflykter har också anordnats till 
Kolmårdens djurpark och Gröna Lund. 
Aktiviteterna har betytt mycket för alla 
barn och ungdomar med familjer som 
på detta sätt har fått en upplevelserik 
sommar. Tack till er som har jobbat! 

Sommaren har också innehållit IOGTs 
världskongress i Sigtuna, Junisläger 
och en del lokala föreningsaktiviteter.  

Festival med Sober bar 

Även i sommar medverkar IOGT-NTO 
med Sober Bar där vi profilerar och 
serverar alkoholfria drycker.  

På rockfestivalen Skogsröjet i Rejmyre 
hade vi bar och serveringstält som 
samlade många besökare.  

Sober Bar kommer också att vara med 
på Stadsfesten i Linköping 22-25 aug. 
Vi behöver fler som kan hjälpa till, 
mejla jan-overagnarsson@gmail.com 

Sober Bar är väldigt uppskattat av så-
väl besökare som festivalarrangörer. Vi 
har också fått fin reklam för Sober Bar i 
på Stadsfestens hemsida: 
https://visitlinkoping.se/sober-bar 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
http://jagröstar.se/
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Distriktsexpeditionen 

I augusti har vi fräschat upp distrikts-
expeditionen på Snickaregatan 2A i 
Linköping med målning, ommöblering 
och en del nygamla möbler.  

Nu finns två separata grupprum för 
möten, studiecirklar m.m. Dessutom 
finns en öppen cafédel i mitten samt 
ett teverum med soffa.  

Vardagar har Kamratstödet i Linkö-
ping verksamhet i delar av lokalerna. 
Dessutom hyr självhjälpsgrupper inom 
AA och CA grupprum vissa kvällar. Det 
finns också plats för mer verksamhet. 

Vi ökar även tillgängligheten till före-
ningsmaterial genom att det numera 
oftast finns någon på plats.  

Gör gärna ett besök eller kontakta via 
013-104040, ostergotland@iogt.se.  

Valaktiviteter 

Nu är det bara några veckor kvar till 
en av de viktigaste delarna i Sveriges 
demokrati. Valet den 9 september. 

Inför valet vill vi på olika sätt lyfta 
fram alkoholfrågan i debatten. IOGT-
NTO har Alkohol och våld som särskilt 
tema för årets valkampanj. Här kan 
du läsa mer och ladda ner det du be-
höver för stora och små aktiviteter:  
http://iogt.se/alkohol-och-vald/. 

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. 

NBV gör en demokratisatsning på 
temat  ”Jag röstar—för demokratin” 
Läs mer här: http://jagröstar.se/ 

IOGT-NTO-distriktet har material och 
tips för lokala insatser i valdebatten. 
Kontakta Per-Åke Andersson för mer 
info: per-ake.andersson@iogt.se. 
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Höstkonferens 22 sep 

Inför höstens verksamhet bjuder vi in 
alla föreningar och medlemmar till 
Höstkonferens lördag 22 september.  

Höstkonferensen kommer att vara på 
Universitetssjukhuset i Linköping. Där 
får vi ta del av aktuella föredrag om 
alkohol och cancer, alkohol och våld 
samt beroende och vård.  

Vi kommer också att ta upp vad som 
är på gång i Östergötland, bl.a.  

Satsning i Motalaregionen. 
Samverkan i Östra Götaland. 
Förbunds– och föreningsaktuellt. 
Världens Barn och Vit Jul. 

Detaljerad inbjudan kommer att fin-
nas på http://ostergotland.iogt.se/ 

Höstkonferensen är gratis och öppen 
för alla. Anmälan görs senast 16 sep-
tember till ostergotland@iogt.se. 

Kurskurshelg 13-14 okt 

I samverkan med Smålandsdistrikten 
och Gotland bjuder vi in till kurskurs-
helg på Kronobergshed 13-14 okt. 
Välj mellan Grundkurs för nya med-
lemmar, Alkoholpolitik, Engagemang-
medlemsvärvning samt Lokaler.  

Mer information kommer att finnas på  
http://ostergotland.iogt.se/ 

Megakurs 20 oktober 

Vår polära Megakurs återkommer, 
årets kurs går i Motala 20 oktober.  

Planeringen pågår och bland ämnen 
som diskuteras finns ledarutbildning, 
smyckestillverkning, Sociala medier, 
Vit Jul, scoutaktiviteter, barnteater 
och halloween. Kom gärna med fler 
förslag på ämnen som du är intresse-
rad av, mejla till ostergotland@iogt.se. 

mailto:jan-overagnarsson@gmail.com
https://visitlinkoping.se/sober-bar

