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 Kalendarium  
oktober — december 2018 

Oktober 
Värvningskampanj: Fika för alla 
Kampanjen Sober October 
18 Värvarmöte Norrköping, Linköping 
20 Megakurs i Motala.  
24 FN-dagen: En hållbar värld– Om de 
globala målen. Motala.  
27-28 Värvningskonferens Norrköping 
30 Drogkampen Motala 

November 
7 Seminarium om barns rättigheter. 
Linköping, Norrköping och Motala.  
9-11 Verksamhetsforum Tollare 
15 Pumpen. Anmälan senast 22/10 
24-25 Styrelsehelg samt valberednings-
utbildning. Tollare  Folkhögskola 
29 NBVs möte medlemsorganisationer. 

December 
Vit jul — IOGT-.NTO-rörelsens viktigaste 
kampanj med barnaktiviteter, propa-
ganda och ställningstaganden.  

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 11 november 2018.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Ur kalendariet 

Världens Barn  
Tack alla som har bidragit till insam-
lingen för Världens barn. Det finns 
fortfarande möjlighet att stödja ange-
lägna projekt i världen genom att 
samla in eller skänka pengar.  

IOGT-NTO-rörelsens projekt visades 
på galan 5/10, finns nu på SVT Play.  
https://www.svtplay.se/video/1949 
8852/tillsammans-for-varldens-barn 

Värvarmöte 18 oktober kl. 18-20 via 
videokonferens på NBV i Norrköping 
och Linköping. Mål och  insatser för 
att värva fler medlemmar. Värvnings-
konferens, Norrköping 27-28 oktober. 

Megakurs i Motala 20 oktober. 
Välj bland ett smörgåsbord av teore-
tiska och praktiska ämnen.  
Anmälan senast 14 oktober! 

Söndagskonserter på IOGT-NTO-
gården i Norrköping kl 18.  

•14/10 Lovisa Andersson Kvartett 
•18/11 Hard Cash. Elvis–Johnny Cash 

Välkomna! 
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Megakurs    20 oktober 
Välj bland följande kursämnen: 

Alkohol och cancer. Nya forskningsrön 
med cancerläkaren Maria Albertsson 

Teater som metod. Lena Appleby 

Momentum Motala - Nytt sätt att värva -
skapa verksamhet. Per-Åke Andersson 

Vit Jul - Inspiration och tips för vår vik-
tigaste kampanj. Hugo Hermansson. 

Prova på nytt pyssel. Mira Rusak 

Lär dig pärlbroderi. Noomi Hermansson 

Prova på streetdance. Unlimited 

Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. Susanne Wieselgren 

Så gör vi - Verksamhetsinspiration från 
våra nya föreningar. 

Mitt IOGT-NTO — Fakta för nya (och 
gamla) medlemmar. 

Framtidens IOGT-NTO: Engagemangs-
former och utveckling. 

Välkomna till höstens höjdpunkt.  
Vi bjuder in till en fullspäckad Mega-
kurs på Godtemplargården i Motala.  

Megakursen är gratis och öppen för 
alla. Vi bjuder på fika och lunch.  
Anmälan görs senast 14 oktober till 
ostergotland@iogt.se.  
Ange ev. allergier etc.  

Detaljerad inbjudan finns hör:  
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-
ostergotland/megakurs/ 

 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
https://www.svtplay.se/video/19498852/tillsammans-for-varldens-barn
https://www.svtplay.se/video/19498852/tillsammans-for-varldens-barn


Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland 

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

Ny rapport från WHO 

Nyligen släppte WHO sin nya rapport 
som inleds med konstaterandet: 
Att reducera den skadliga använd-
ningen av alkohol är en hörnsten i 
hållbar utveckling  

I rapporten redovisas att alkohol orsa-
kar tre miljoner dödsfall per år och att 
i åldersgruppen 20-39 år står alkohol 
för 13% av dödsfallen. Totalt anges 
200 olika sjukdomar och skadetill-
stånd orsakade av alkohol.  

WHO pekar på effektiva åtgärder: 
Prispolitik, skatter, regle-
rad tillgänglighet och 
marknadsföring, trafik-
nykterhet samt scre-
ening inom hälsovården 
för att kunna erbjuda tidigt stöd för 
dem som befinner sig i riskzonen. 

Nomineringar NBV 

NBV Öst har möte för sina 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.  

Lyckad höstkonferens 

Höstkonferensen 22 september blev 
lyckad och uppskattad med över 30 
deltagare. Expedition 50 och Momen-
tum Motala var huvudtema under 
förmiddagen. Det blev många bra 
diskussioner där särskilt den stora 
utvecklingssatsningen i Motala gav en 
hel del inspiration. 

Efter lunch informerades om alkohol-
politik, verksamhetsutvecklarna inom 
Team sydost, Fika för alla, Världens 
barn Vit Jul, förbunds- och distriktsak-
tuellt samt aktuella exempel på kom-
mande lokala föreningsaktiviteter. 

Tack alla som kom och på olika sätt 
bidrog till att Höstkonferensen blev så 
lyckad och inspirerande. 
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Sober October 

Just nu pågår den riksomfattande 
kampanjen Sober October. Med kam-
panjen vill vi få människor att reflek-
tera över sitt alkoholbruk och avstå 
från alkohol hela oktober.  

Det finns mycket material att ta del av 
och sprida vidare kring Sober October. 
Här är några tips:  

Kampanjsida: http://soberoctober.se 
facebook.com/soberoctoberswe/ 
http://iogt.se/engagemangsmanaden/
sober-october/ 
http://ostergotland.iogt.se/
alkoholnormen/sober_october/ 

Värvning — Fika för alla  

I oktober har IOGT-NTO värvarkam-
panjen Fika för alla.  

Vi uppmanar alla föreningar att bjuda 
allmänheten på fika och berätta om 
IOGT-NTO och varför vi är viktiga för 
människor som vill umgås i en nykter 
gemenskap och i samhällsdebatten 
för att minska skadorna av alkohol  

Distriktet bistår gärna med material, 
tips och medverkan i planering och 
aktiviteter. Det går givetvis att genom-
föra aktiviteter även efter oktober.  

Fler medlemmar med Fika för alla!  

Mer tips och inspiration finns här: 
http://iogt.se/medlemssidor/fika/ 

Läs också om värvarmötet 18/10 och 
värvningskonferensen 27-28/10 på 
sista sidan av Bladhögen.  

mailto:ostergotland@iogt.se
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-ostergotland/megakurs/
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-ostergotland/megakurs/

