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 Kalendarium april—juni 

April 
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  
6 Prevent Don’t Promote. Motala 
Narkotikaföreläsning Sven-Olov Carlsson 
18 Motordagen Igelfors  
21 Hur EU påverkar alkoholpolitiken 
Wavrinskysalen, Linköping 
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 11 maj 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Pris till Göran Mårtensson 

Östergötlands läns nykterhetsförbund 
har delat ut årets livsstilspris till  
Göran Mårtensson för hans stora  
engagemang för Kamratstödet i Norr-
köping. Priset delades ut vid ÖLNs 
årsmöte 10 april. Grattis Göran! 

Nya debattinlägg 
IOGT-NTO Östergötland tar debatten. 
Här är två aktuella exempel:  

https://ostergotland.iogt.se/
verksamhetsomraden/alkoholpolitik/
debattinlagg-systembolaget/ 

https://ostergotland.iogt.se/
verksamhetsomraden/alkoholpolitik/
alkohol-cancer/  
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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. 

I Vadstena blir det lunchpaus och 
egen tid innan det blir dags för fika 
och underhållning av Eva Granlund. 

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

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 

http://ostergotland.iogt.se/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
https://ostergotland.iogt.se/verksamhetsomraden/alkoholpolitik/debattinlagg-systembolaget/
https://ostergotland.iogt.se/verksamhetsomraden/alkoholpolitik/alkohol-cancer/
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Lyckat distriktsårsmöte i  

Årets distriktsårsmöte genomfördes 
med många deltagare från nästan 
tjugo IOGT-NTO-föreningar.  

Vid det gemensamma öppnandet 
överlämnade Systembolagets dotter-
bolag IQ diplom och blommor för att 
har utnämnt våra insatser med Sober 
Bar och Partypatruller till IQ-projekt.  

På kvällen blev del underhållning med 
Junisteatern från Ljungsbro samt mu-
sikgruppen Stay Close som framförde 
ett Gärdestadsprogram. 

Tack alla för ett bra distriktsårsmöte. 

Norrköping 6 april 

Nu har vi en ny arbetsplan med 
många olika delar. Hela arbetsplanen 
finns på hemsidan.  

För att lyckas  
genomföra den krävs samverkan med 
lokala föreningar samt många frivilliga 
insatser över tid eller som korta punkt 
insatser. Kan du bistå med något? 
Mejla till ostergotland@iogt.se 

Nya distriktsstyrelsen 
Ordförande: Jan-Ove Ragnarsson, 
janoveragnarsson@gmail.com 
Vice ordförande: Mahamud Said 
Dahir, said.dahir.1992@gmail.com 
Sekreterare: Peter Olsson,  
256olsson@telia.com 
Studieledare: Camilla Albrektsson,  
camillaoasen@gmail.com 
Ledamot: Dirie Abukar,  
dirieabukar@outlook.com 
Ersättare: Elisabeth Jerrevång,  
elisabeth.jerrevang@sobernet.nu.  
Nasser Ahmed Alawi,  
nasser007_171@hotmail.com 
Kassaförvaltare: Kirsi Vaara,  
kirsivaara@yahoo.se 
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Alkoholpolitisk månad i maj 

Maj blir en månad fylld av politisk  
påverkan kring våra idéfrågor. Här är 
ett antal aktiviteter att välja bland: 

4 maj: Kurs i politisk påverkan med 
två medlemmar som också är politiker.  
Kl. 9:30-15:30 i NBVs Trädgårdstorget 
6 i Linköping. Lunch och fika ingår. 

21 maj: Föreläsning om hur EU påver-
kar alkoholpolitiken med Kalle Dram-
stadt från IOGT-NTO i Bryssel.  
Kl. 17.30 Wavrinskysalen, Linköping. 

26 maj är det dags för EU-valet. 
IOGT-NTO har tagit fram 10 punkter för 
ett nyktrare EU. Läs programmet här: 
https://ostergotland.iogt.se/eu-valet/ 

27 maj-2 juni: Folknykterhetens vecka. 
https://ostergotland.iogt.se/fnv/  

Seniormässa Vadstena 

IOGT-NTO medverkade 4 april på  
seniormässan på Vadstena folkhög-
skola. Förutom att profilera IOGT-NTO 
så presenterades den nya forsknings-
rapporten Alkohol och äldre.  

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.  
Senare i sommar har vi Sober Bar på 
Skogsröjet i Rejmyre, Augustifesten i 
Norrköping och Stadsfesten i Linkö-
ping. Vi söker dig som kan hjälpa till.  
Mejla till ostergotland@iogt.se. 

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

