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 Kalendarium maj — augusti 

Maj 
21 Hur EU påverkar alkoholpolitiken 
Wavrinskysalen kl. 17.30, Linköping 
26 EU-valet. Rösta!  
27 maj-2 juni: Folknykterhetens vecka.  

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

Juli 
13 Drothemsdagen Söderköping  
20-22 IOGT-NTO medverkar på oriente-
ringstävlingen O-ringen i Kolmården. 

Augusti 
1-3 Sober Bar på Skogsröjet i Rejmyre 
15-18 Sober Bar Augustifesten Norrköping 
22-25 Sober Bar Stadsfesten Linköping  

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 tips, nyheter och artiklar till nästa 
Bladhögen senast 9 juni 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Midsommar Lilla Lövhälla 

IOGT-NTO anordnar traditionsenligt 
midsommarfirande på Lilla Lövhälla.  
Lottstånd, loppis, kaffeservering, 
glass, korv m.m. samt dans runt 
stången, lekar och underhållning. 

Fotboll på Lilla Teatern 
Följ IFK Norrköpings bortamatcher på 
225 tum stor bild på Lilla Teatern, 
IOGT-NTO-gården i Norrköping.  
Inträde 50 kr. Kaffe, korv och läsk.  

Stuga till salu 
Jag säljer min stuga på Lilla Lövhälla. 
Ann Katrin Elliot. Tel. 0707557292. 

Kongressen i Örnsköldsvik 
Läs mer om allt som händer under 
kongressen 26-30 juni på  
http://kongress.iogtntororelsen.se/ 
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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 

Axplock från verksamheten 

IOGT-NTO och NBV mötte många på 
Motordagen i Igelfors 18 maj.  

IOGT-NTO anordnade 6 maj två olika 
föreläsningar om narkotika i Motala. 
Sven-Olov Carlsson medverkade med 
kunnighet och engagemang.  

Sober Cup är tillbaka i Skäggetorp 
Linköping lördagen den 15 juni.  
Kom, heja och upplev stämningen! 
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https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
http://kongress.iogtntororelsen.se/


Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland 

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

Narkotikapolitiskt center 

NBV och IOGT-NTO m.fl. har startat  
ett narkotikapolitiskt center som ska 
bidra till en bättre analys, debatt och 
folkbildning om hur vi kan arbeta för 
ett narkotikafritt samhälle. 

Centrets uppdrag är att analysera 
trender och forskning kring ett antal 
frågor. Centret har också i uppdrag att 
stärka folkbildningen kring narkotika. 

Centret anordnar utbildningar och 
kommer även att sprida studiemateri-
al och utställning kring cannabis.  

Just nu utmanas narkotikapolitiken 
både i Sverige och globalt och då är 
det extra viktigt att fler har kunskap  
i frågan. Det florerar många myter, 
både i den mediala debatten och i 
sociala kanaler och svaret att narko-
tika är farligt räcker inte, vi måste ha 
bättre och tydligare argument  

Hör gärna av dig till om du har frågor 
eller är intresserad av materialet till 
info@narkotikapolitisktcenter.se 

Vi avser också att göra flera narko-
tikapolitiska insatser i Östergötland.  

EU-val och  
folknykterhetens vecka 

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

Vill du lära dig mer om hur EU påver-
kar alkoholpolitiken och hur vi kan 
påverka EU ska du lyssna på föreläs-
ning med Kalle Dramstadt från IOGT-
NTO i Bryssel. Tisdag 21 maj kl. 17.30 
i Wavrinskysalen, Linköping. 

27 maj-2 juni är det dags igen för  
Folknykterhetens vecka. Det är ett 
tillfälle för små och stora insatser av 
föreningar och medlemmar.  

Läs mer om Folknykterhetens vecka:  
https://ostergotland.iogt.se/fnv/  

Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland 

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

Sommar med Sober Bar 

Även denna sommar kommer vi att 
medverka med vår uppskattade Sober 
Bar för att ifrågasätta alkoholnormen 
och öka intresset för alkoholfritt.  

Vi kommer att göra störst insatser vid 
följande tre tillfällen:  

* 1-3 aug Skogsröjet i Rejmyre 
* 15-18 aug Augustifesten Norrköping 
* 22-25 aug Stadsfesten Linköping  

Vi behöver vara många som bemannar  
Sober Bar. Detta är ett kul sätt att um-
gås och samtidigt få njuta av festival 
och göra nytta. Hör av dig med frågor 
och intresse till ostergotland@iogt.se. 

O-ringen i Kolmården 

I år arrangeras orienteringstävlingen 
O-ringen i trakterna kring Kolmården 
och Norrköping. O-ringen är en folk-
fest med redan över 13 500 anmälda.  

IOGT-NTO-rörelsen kommer att vara 
på plats lördag-söndag-måndag 20-22 
juli. Detta är ett fantastiskt tillfälle att 
visa upp IOGT-NTO-rörelsen, vad vi 
står för och att värva nya medlemmar. 

Vi har bokat plats på O-ringentorget 
på Himmelstalund 20-22 juli samt på 
Arena Grosvad utanför Finspång vid 
det första terrängområdet. 

Nu söker vi dig som kan vara på plats 
någon eller några av dagarna eller 
som kanske kommer att vara där för 
att tävla eller som anhörig till någon 
tävlande. Fler medlemmar på plats 
gör att vi syns bättre och att vi kan 
fördela praktiska insatser. Vi behöver 
också några som vill jobba med förbe-
redelser och praktiska insatser.  

Hör av dig till ostergotland@iogt.se. 
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