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 Kalendarium  
april—juni 

April 
6 Distriktsårsmöte Norrköping 
17 Motionsstopp till Kongressen  
28 Bussutflykt till Tåkern och Vadstena  
30 Valborgsfirande på scoutgården Mela 

Maj 
3-5 Socialt forum. Om socialt arbete. 
Hjälmaregården, Vingåker. 
4 Alkoholpolitisk kurs Linköping  
18 Motordagen Igelfors  
23 Blodomloppet Linköping  
26 EU-valet  
27 maj-2 juni: Folknykterhetens vecka.  

Juni 
9 Familjedag i Valla-Linköping med som-
marteater Sune - Kaoset i fredagsmyset  
21 Midsommar på Lilla Lövhälla  
26-30 IOGT-NTO-rörelsens kongresser 

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 7 april 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Arkivkurs 2 april 

Tisdagen den 2 april kl. 18:00-20:00  
i Norrköping håller länsarkivarie Albin 
Lindqvist en kvällskurs i grundläg-
gande arkivkunskap, främst riktat till 
föreningar. Anmälan 27/3. Läs mer: 
www.ostergotlandsarkivforbund.se/ 

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 

Alla medlemmar är varmt välkomna 
till distriktsårsmöte lördagen den 6 
april på IOGT-NTO-gården Norra  
Promenaden 108, Norrköping. 

Mötesbyrån öppnar kl. 08.30 med 
servering av fika och kl. 09.30 börjar 
det gemensamma öppnandet med 
UNF, NSF och Junis. Därefter blir det 
förhandlingar där vi går igenom verk-
samheten för 2018 och framför allt 
blickar framåt kring planer för 2019. 
Vi ser fram mot ett givande årsmöte. 

På kvällen blir det mat och gemen-
samt samkväm för alla åldrar. 
Ljungsbro Junis-teater framträder, 
det blir buffé och Musikgruppen Stay 
Close framför ett musikprogram om 
Ted och Kenneth Gärdestad.  

Distriktsårsmötet är ett utmärkt till-
fälle att träffa medlemmar och ta del 
av allt som är på gång.  

IQ delar ut diplom för vårt arbete 
med Sober Bar och Partypatruller 

Alla måste anmäla sig för fika, lunch 
och kvällssamkväm via formulär här:  
https://norrkopingskretsen.iogt.se/
distriktsarsmote-anmalan/ 

Välkommen till Norrköping 6 april! 

http://ostergotland.iogt.se/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
http://www.ostergotlandsarkivforbund.se/wp-content/uploads/2016/06/Inbjudan.pdf
http://kongress.iogtntororelsen.se/
https://www.facebook.com/events/1011172242397141/
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Bussutflykt Tåkern 28 april 

IOGT-NTO-rörelsen anordnar buss-
utflykt till Tåkern och Vadstena  
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. 

Därefter blir det lunch i Vadstena med 
egen tid och sedan eftermiddagsfika 
och program i IOGT-NTO:s lokal. 

Pris 100 kr för vuxna, max 200 kr 
familj. Läs mer i inbjudan på  
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-i-
ostergotland/bussutflykt-takern. 

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

Familjedag — teater 9 juni 

Välkomna till familjedag söndagen 9 
juni med lek, fika och barnteater.  

14.00 Samling på parkeringen vid Lill-
Valla Linköping (vid järnvägsmuseet). 

Lek, promenader och upplevelser för 
stora och små i Lill-Valla fina lekpark 
med olika aktiviteter, djur, museer. Ta 
med picknick och något att sitta på.  

16.00 Folkparksteatern 
Sune -  Kaos i fredagsmyset. 

Pris endast 100 kr. Anmälan senast 
31 maj till ostergotland@iogt.se 
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Kurs i påverkan 4 maj 

Välkommen till kurs i politisk påverkan 
lördagen den 4 maj kl. 9:30-15:30 i 
NBVs lokaler på Trädgårdstorget 6 i 
Linköping. Kursen är gratis för med-
lemmar i IOGT-NTO Östergötland 
(övriga 60 kr). Lunch och fika ingår. 

Du får möta Susanna Kellgren som 
sitter i kommunfullmäktige i Linköping 
och Mona Olsson som sitter i region-
fullmäktige. De berättar om vilka frå-
gor som hanteras där, och hur arbets-
gången ser ut. De kommer också att 
berätta hur de själva tycker att man 
bäst når fram till politikerna.  

Anmäl dig till linkoping@iogt.se senast 
1 maj. Ange eventuella kostförbehåll. 

Profilera IOGT-NTO 

IOGT-NTO medverkade 16 mars på 
föreningsmässan i Mjölby. Det blev ett 
bra tillfälle att profilera IOGT-NTO 
samt knyta kontakter och värva.  

Vi kommer att medverka vid flera små 
och stora arrangemang för att profi-
lera IOGT-NTO. Motordagen i Igelfors 
18 maj samt O-ringen i Norrköping.  
Vi söker dig som kan hjälpa till.  
Mejla till ostergotland@iogt.se. 

Ny forskningsrapport 

En ny forskningsrapport om alkoho-
lens effekter på äldre visar på ökad 
risk för sjukdomar och olyckor även 
vid relativt låg konsumtion. Läs mer: 
https://ostergotland.iogt.se/
alkoholnormen/alkohol-och-aldre/ 

https://norrkopingskretsen.iogt.se/distriktsarsmote-anmalan/
https://norrkopingskretsen.iogt.se/distriktsarsmote-anmalan/

