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 Kalendarium juni — oktober 

Juni 
18 Midsommarfest Vidar Söderköping 
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 
15-18 Sober Bar Augustifesten Norrköping 
22-25 Sober Bar Stadsfesten Linköping  

September 
14 Höstkonferens med kurskursdag 
Snickaregatan 2A, Linköping. 

Oktober 
Insamling Världens Barn 
19 Megakurs 
24 Seminarium om Barns rättigheter  

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 11 augusti 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Midsommar Lilla Lövhälla 

Välkommen till traditionsenligt mid-
sommarfirande för hela familjen på 
Lilla Lövhälla, Stavsjö! Program: 
12.00 Parkeringen öppnar 
13.30 Loppis, kaffe, glass, korv m.m.  
14.00 Dragkamp, säcklöpning m.m. 
14.30 Dans kring stången 
15.00 Trollkarlen Mr Mac underhåller 
15.45 Festen fortsätter med lekar. 
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Sober Cup i fotboll 15 juni 

Lördagen den 15 juni arrangerades 
Sober Cup i Skäggetorp Linköping. 
IOGT-NTO SKICL var arrangör och sex 
lag från Norrköping, Linköping och 
Motala deltog i fotbollsturneringen.  

Det blev en solig och spännande tur-
nering med mycket gemenskap.  

Inför kongressen i Ö-vik 

Nu är det bara någon vecka kvar till 
årets stora IOGT-NTO-händelse med 
kongressen i Örnsköldsvik. IOGT-NTO 
Östergötland representeras av fyra 
ombud. Om du har frågor till dem eller 
vill lämna synpunkter så hör av till 
ostergotland@iogt.se. 

En av de stora kongressfrågorna blir 
det stora utvecklingsarbetet inom 
Expedition 50. Här finns kort info:  
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=245&v=X-HRBova2vI  

Under hela kongressen kan du följa 
vad som händer på Instagram och 
Facebook under @kongress2019.  

Information om allt som händer under 
kongressen samt kongresshandlingar 
finns på kongressens hemsida:  
http://kongress.iogtntororelsen.se/ 

http://ostergotland.iogt.se/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
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Sommar med Sober Bar 

I augusti kommer vi att medverka med 
Sober Bar för att utmana alkoholnor-
men och öka intresset för alkoholfritt.  
Vi kommer att ha tält på plats och en 
bardisk där vi serverar olika typer av 
alkoholfria drycker. I tältet har vi också 
lite profilmaterial om IOGT-NTO.  

Vi kommer att medverka med Sober 
Bar vid följande tillfällen:  
* 15-18 aug Augustifesten Norrköping 
* 22-25 aug Stadsfesten Linköping  
(tidigare avsåg vi att också vara med 
på Skogsröjet men nu satsar vi bara 
på Norrköping och Linköping).  

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

O-ringen i Kolmården 

Nu närmar sig orienteringstävlingen  
O-ringen i trakterna kring Kolmården 
och Norrköping. IOGT-NTO har bokat 
plats på O-ringentorget på Himmel-
stalund lördag-söndag-måndag 20-22 
juli där vi kommer att ha ett tält med 
olika aktiviteter och tävlingar samt 
information till våra besökare.  

Detta är ett fantastiskt tillfälle att visa 
upp IOGT-NTO-rörelsen, vad vi står för 
och att värva nya medlemmar. 

Vi behöver fler 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. Vi behöver också några som 
vill jobba med praktiska insatser för 
att få allt på plats.  

Hör av dig med frågor och intresse till 
ostergotland@iogt.se. 
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Folknykterhetens vecka 

Sista veckan i maj var det Folknykter-
hetens vecka. På några olika platser 
gjordes små och stora insatser av 
föreningar och en del medlemmar 
gjorde också inlägg på Facebook och 
andra sociala medier.  
 
I Norrköping bjöds på Godtemplare-
dricka, i Linköping anordnades tips-
promenad där besökarna också fick 
ta ställning till olika diskussionsfrågor. 

Distriktet publicerade en hel del 
material på Facebook och hemsidan 
med bl.a. ett debattinlägg. Läs mer:  
https://ostergotland.iogt.se/fnv/  

Höstkonferens - kursdag 

Det är långt till hösten men vi vill 
ändå redan nu slå ett slag för höst-
konferensen lördagen den 14 sep-
tember. Årets höstkonferens kommer 
att bli en kursdag där flertalet pass 
genomförs via videokonferens till-
sammans med övriga distrikt inom 
blivande Sydost.  

Vi planerar för två parallella ämnen 
att välja mellan samt några gemen-
samma delar. Mer information om 
höstkonferensen kommer senare.  

19 oktober anordnar vi Megakurs då 
det kommer att bli tillfälle till såväl 
”prova på” som teoretiska ämnen. 
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