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 Kalendarium  
september — november 2018 

September 
9 Valdag. Gå och rösta för demokratin! 
11 Seminarium ”Våld i vår närhet”.  
Konsert & Kongress, Linköping 
22 Höstkonferens för hela IOGT-NTO 
Östergötland, Wavrinskysalen  
Linköping  

Oktober 
Värvningskampanj: Fika för alla 
Kampanjen Sober October 
Insamling Världens Barn  
2 Regional CAN-dag. Länsstyrelsen.  
12-14 Kurskurshelg Kronobergshed 
20 Megakurs i Motala.  
26 Värvningskonferens Norrköping 

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 8 oktober 2018 så  
publicerar vi i nästa nummer:  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Ur kalendariet 

IOGT-NTO uppmanar alla att rösta på 
valdagen 9 september.  

Höstkonferens för alla medlemmar 
och föreningar IOGT-NTO Östergötland 
lördag 22 september, Wavrinskysalen 
Linköping. Aktuellt om Expedition 50 
och nyheter inom IOGT-NTO m.m. 

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 12-
14 oktober med fyra valbara linjer.  

Megakurs i Motala 20 oktober. 
Välj bland ett smörgåsbord av teore-
tiska och praktiska ämnen.  
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Alla föreningar och medlemmar är väl-
komna till IOGT-NTO Östergötlands 
Höstkonferens lördag 22 september.  

Höstkonferensen är i Wavrinskysalen, 
Snickaregatan 2A i Linköping.  

Fika serveras från kl. 9.00.  
Höstkonferensen börjar kl. 09.30 och 
avslutas med fika kl. 15. Lunch ingår.  

Vi kommer att ta upp vad som är på 
gång inom IOGT-NTO, bl.a.  

Senaste nytt om Expedition 50 
Satsningen Momentum i Motala. 
Samverkan i Östra Götaland. 
Engagemangsmånaden Oktober 
Förbunds– och föreningsaktuellt. 
Världens Barn och Vit Jul. 
Önskemål från föreningar. 
Frågor och diskussionsstund 

Detaljerad inbjudan finns på hemsidan 
http://ostergotland.iogt.se/ 

Vi kommer också att ha visning av  
distriktsexpeditionen som är renoverad. 
Nu finns där flera olika rum för uthyr-
ning till olika typer av möten, studie-
cirklar och annan föreningsverksamhet.  

Alla föreningar kommer att få ett 
materialpaket samt tips och exempel 
på material att beställa eller låna.  

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

Välkomna! 

Höstkonferens 22 september 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
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Nomineringar NBV 

NBV Öst har möte för fina medlems-
organisationer och IOGT-NTO har sex 
ombud vid mötet 29 november i 
Stockholm. Är du intresserad eller vill 
du nominera någon som ombud? 
Mejla till ostergotland@iogt.se.  

Verksamhetsutvecklare 

Numera har vi gemensamma verk-
samhetsutvecklare inom team sydöst 
som består av Östergötland, Småland 
och Gotland. Alla är resurser för att 
stötta och utveckla lokal verksamhet.  

Anders Karlsson, chef, Mobil: 0733-
72 62 33, anders.karlsson@iogt.se 
Hugo Hermansson, Mobil: 0733-72 
62 64, hugo.hermansson@iogt.se 
Tomas Nylén, Mobil: 0733-72 63 04, 
tomas.nylen@iogt.se 
Marcus Nilsson, Telefon: 0733-83 83 
30, marcus.nilsson@iogt.se 
Per-Åke Andersson, Mobil: 0733-72 
62 63, per-ake.andersson@iogt.se 

Johanna Dahlgren är tillbaka på 25 % 
för att delta i teamets utbildningar, 
möten och planeringar. Välkommen! 

Succé igen för Sober Bar 

Även denna sommar medverkade 
IOGT-NTO med Sober Bar på Skogs-
röjet i Rejmyre och Stadsfesten i  
Linköping.  

Vi hade nöjda besökare och vi fick 
många positiva och uppskattande 
kommentarer om Sober Bar. Totalt 
medverkade ett 20-tal personer i  
arbetet med Sober Bar. Tack till alla! 
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Kurskurshelg 12-14 okt 

I samverkan med Smålandsdistrikten 
och Gotland bjuder vi in till kurskurs-
helg på Kronobergshed 12-14 okt.  

Under kurskurshelgen kommer det att 
finnas fyra parallella spår att välja på. 

Välj mellan Grundkurs för nya med-
lemmar, Alkoholpolitik, Engagemang-
medlemsvärvning, integration, nya 
grupper, opinionsarbete, miljö och 
teknik i våra lokaler m.m. 

Ta chansen att träffa medlemmar från 
hela östra Götaland och ta del av 
verkligt engagerade föreläsningar.  

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

 

 

 

Megakurs 20 oktober 

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

Cancerläkaren Maria Albertsson pre-
senterar aktuell forskning kring alko-
hol och cancer samt hur vården kan 
hantera dessa nya rön.  

Andra ämnen är det stora utveck-
lingsprojektet Momentum Motala, 
framgångsexempel från Kronoberg 
om Vit Jul, teater som metod samt 
flera praktiska inslag.  

Planeringen fortsätter och fler ämnen 
tillkommer. Aktuellt program finns på  
http://ostergotland.iogt.se/megakurs 

http://ostergotland.iogt.se/
mailto:ostergotland@iogt.se

