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 Kalendarium  
Februari—maj 

Februari 
22-24 Värvarkonferens, Tollare  
24 ”Somliga går med trasiga skor”. 
IOGT-NTO-gården, Norrköping 
26 Berättelser om Biskop Brask –  
Jörgen Illum. Vidarlokalen, Söderköping  

Mars 
8 Internationella Kvinnodagen 
13 Länsstyrelsens och CANs Konferens  
Ideella organisationer och ANDT  

April 
6 Distriktsårsmöte Norrköping 
17 Motionsstopp till Kongressen  
28 Bussutflykt till Tåkern och Omberg  

Maj 
3-5 Socialt forum. Om socialt arbete. 
Hjälmaregården, Vingåker. 
26 EU-valet  
27 maj-2 juni: Folknykterhetens vecka.  

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 mars 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Intresserad av podcasts? 

Det finns flera olika poddar om alko-
holnormen, nykterhet och missbruk.  
Accentpodden tar upp olika teman.  
Med eller utan tar upp om att bli till-
frågad ”med eller utan alkohol”. 
Alkispodden innehåller samtal mellan 
två nyktra, tillfrisknande alkoholister.  
Missbrukspodden  gästas av personer 
med olika typer av missbruk.  
Länkar finns på vår Facebooksida! 

Medlemsavgiften 

Fortfarande är det en del medlemmar 
som inte har betalt medlemsavgiften.  
Passa också på att kolla att dina kon-
taktuppgifter stämmer. Läs mer på 
https://iogt.se/medlemssidor/ 

Kongressen i Örnsköldsvik 

IOGT-NTOs kongress genomförs i 
Örnsköldsvik 26-30 juni. Läs mer om 
allt som händer under kongressen på  
http://kongress.iogtntororelsen.se/ 
samt på kongressens Facebooksida:  
https://www.facebook.com/
events/1011172242397141/ 
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Distriktsårsmöte 6 april Norrköping 
Lördagen den 6 april  är det dags för 
distriktsårsmöte på IOGT-NTO-gården 
Norra Promenaden 108, Norrköping. 

Distriktsårsmötet startar kl. 09.30 
med gemensamt öppnande tillsam-
mans med UNF, NSF och Junis.  
IQ delar ut diplom för vårt arbete 
med Sober Bar och Partypatruller. 

Vid distriktsårsmötet gås verksam-
heten för 2018 igenom och planer 
för 2019 bestäms. Detta är ett ut-
märkt tillfälle att träffa medlemmar 
från hela Östergötland samt att få ta 
del av allt som är på gång. 

Vi serverar morgon-  och eftermid-
dagsfika samt lunch och håller dess-
utom mötescafét öppet hela dagen.  

På kvällen blir det mat och gemen-
samt samkväm för alla åldrar.  

Alla medlemmar är välkomna för att 
lyssna eller yttra sig. Vill du skicka in 
en motion ska det göras senast 23 
februari till IOGT-NTO Östergötland, 
Snickareg. 2A, 582 26 Linköping 
eller via e-post: ostergotland@iogt.se. 

http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
http://www.accentmagasin.se/podcast/
https://poddtoppen.se/podcast/1451644725/med-eller-utan
https://poddtoppen.se/podcast/1394259254/alkispodden
https://poddtoppen.se/podcast/1440423086/missbrukspodden
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Engagemang på nya sätt! 

Vi jobbar vidare med nya engage-
mangsformer i distriktet. Några nya 
arbetsgrupper är redan på gång:  

Normgrupp  
Utflyktsgrupp 
Drogpolitisk grupp 
Bättre-hälsa-grupp 

I normgruppen diskuteras alla möjliga 
normer . Här välkomnar vi både med-
lemmar och icke-medlemmar som 
tycker om att fundera över normer.   

Utflyktsgruppen passar dig som gärna 
är med och planerar eller genomför 
gemensamma utflykter. 

Drogpolitiska grupper i Norrköping 
och Linköping följer med debatten 
och initierar utåtriktade insatser.  

Bättre-hälsa-gruppen är något för dig 
som funderar på hur du kan förbättra 
din hälsa och/eller förebygga ohälsa 
genom en hälsosammare livsstil.  

Intresserad av dessa grupper eller 
någon annan grupp? Hör av dig till 
Johanna Dahlgren, 073-372 62 63. 

Nytt medlemslöfte? 

Vid senaste kongresser har IOGT-
NTOs medlemslöfte diskuterats.  
Förbundsstyrelsen har utrett frågan 
och avser att föreslå en ändring av 
nuvarande medlemslöfte. 

Nuvarande medlemslöfte  

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att 
arbeta för ett bättre samhälle utifrån 
IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Där-
med lovar jag att leva helnyktert, det 
vill säga att ej använda alkoholdrycker 
med högre alkoholhalt än 2,25 volym-
procent, narkotika eller andra gifter 
med berusande effekt.  

Förslag till nytt medlemslöfte  

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att 
leva nyktert och inte använda alkohol 
eller andra droger. Jag lovar att arbeta 
för ett bättre samhälle utifrån IOGT-
NTO-rörelsens grundsatser om demo-
krati, solidaritet och nykterhet.  

Vad tycker du? 

Svara på remissenkäten på Internet: 
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=666925X161816504X51503 
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Framåtblickar på  
Vårkonferensen! 

På Vårkonferensen 2 februari diskute-
rades aktuella frågor om medlems-
värvning, verksamhetsutveckling, 
medlemsengagemang, Expedition 50, 
kommande arbetsplan samt en del 
annat av det som är på gång.  

Distriktsstyrelsen tog upp en del in-
riktningar för kommande arbetsplan 
och en del nya förslag kom fram.  

Tack alla som deltog och bidrog till så 
bra diskussioner.  

Om du har tankar, önskemål och för-
slag kring den nya arbetsplanen så 
mejla till mejla ostergotland@iogt.se 

Bussutflykt Tåkern 28 april 

IOGT-NTO-rörelsen anordnar buss-
utflykt till Tåkern och Omberg  
söndagen 28 april. Bussen startar på 
morgonen i Söderköping och kör via 
Norrköping och Linköping till Tåkern.  

Vi får visning av Naturrum Tåkern 
samt möjlighet till guidad tur eller 
egna promenader och upplevelser. 

Efter lunch blir det ytterligare ett par 
besök i trakterna kring Omberg samt 
eftermiddagsfika före hemfärden.  

Mer detaljer om tider, priser, innehåll 
och anmälan kommer att finnas på  
 http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-
ostergotland/bussutflykt-takern 

Passa på att ta med hela familjen och 
andra intresserade till denna heldag! 


