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 Kalendarium augusti—december 

Augusti 
22-24 Sober Bar Stadsfesten Linköping 
29 NBVs rådslagsträff Linköping  

September 
14 Höstkonferens- kurskursdag Linköping 
27-30 Insamling Världens Barn 

Oktober 
1-6 Insamling Världens Barn 
1-31 Värvarkampanj Fika för alla 
1-31 Kampanjen Sober October 
9 Äldredag Linköping 
19 Megakurs Norrköping 
24 Seminarium om Barns rättigheter  

November 
5 IOGT-NTO fyller 140 år. 
8-10 Verksamhetsforum Tollare  
21 Frågetävlingen Pumpen 

December 
1-31 Vit Jul. Aktiviteter och insamling 

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 8 september 2019.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Mer på gång under hösten 

Världens Barn  
IOGT-NTO är med i insamlingskam-
panjen Världens Barn och ett av våra 
projekt lyfts fram i kampanjen.  
 
Insamlingskampanjens huvudvecka 
är 27 september till 6 oktober. Var 
med och samla in mycket pengar! 

Sober October 
Även i år arrangeras kampanjen  
Sober October. Kampanjen har växt 
för varje år och syftar till att ifråga-
sätta alkoholnormen och få männi-
skor att pausa från alkohol en månad. 
 
Läs mer: https://soberoctober.se/  
https://ostergotland.iogt.se/
alkoholnormen/sober_october/  

Megakurs 19 oktober 
Lördagen 19 oktober anordnar vi en 
ny Megakurs på IOGT-NTO-gården i 
Norrköping. Det kommer att bli en 
blandning av praktiska och teoretiska 
ämnen. Har du tips och önskemål? 
Mejla till ostergotland@iogt.se 
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Sober Bar är igång! 

Just nu är det högsäsong för vår egen 
Sober Bar. Vi har varit med på Augusti
-festen i Norrköping och laddar just 
för Stadsfesten i Linköping.  

Under Augustifesten hade vi en ut-
märkt placering i gångstråket i Vasa-
parken där Sober Bar syntes för tu-
sentals passerande. Vi hade flera 
hundra gäster som köpte någon av 
våra goda alkoholfria drycker.  

Fortsätter på Stadsfesten 

Under Stadsfesten i Linköping kom-
mer vi att vara på plats med Sober 
Bar vid Borggården mellan Slottet och 
Stadshuset. Vi kommer att ha öppet 
torsdag kl. 17-21 samt fredag-lördag 
kl. 17-23.  

Vi kommer att ha flera sorters alkohol-
fri öl, alkoholfritt vin samt flera sorters 
bål i olika smaker. 

Nytt för i år är att vi även kommer att 
ha en alkoholfri artistbar backstage 
Borggårdens stora scen. Där kommer 
artisterna att få ta del av vårt utbud.  

Kom gärna förbi för att se Sober Bar, 
provsmaka eller känna gemenskapen. 

Tack alla som ställer upp på olika sätt 
vid Augustifesten och Stadsfesten! 

http://ostergotland.iogt.se/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
https://soberoctober.se/
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Ny medlemsutbildning 

IOGT-NTO har tagit fram en ny med-
lemsutbildning. Den är särskilt tänkt 
för att nya medlemmar ska lära sig 
mer om IOGT-NTO men passar även 
bra för gamla medlemmar.   

Materialet är uppbyggt på en mängd 
avsnitt som kan kombineras. Genom 
att sätta ihop olika går det att skapa 
en intensiv kvällskurs, tre heldagar 
eller genomföra den som studiecirkel.  

Läs mer: https://iogt.se/utbildning/
iggisen-medlemsutbildning/  

IOGT-NTO på O-ringen 

IOGT-NTO var på plats under tre dagar 
vid orienteringstävlingen O-ringen i 
Norrköping.  
 
Vårt stora blå tält lyste upp ordentligt 
på O-ringentorget. Vi hade presentat-
ionsmaterial på plats samt en tävling 
som lockade många deltagare. 
 
Vi hade många besökare i alla åldrar 
och värvade också några medlemmar. 
 
Tack till er som ställde upp så bra! 

Vill du låna vårt fina tält för att profi-
lera IOGT-NTO? Kontakta Johanna 
Dahlgren, tel. 0733-72 62 63,  
e-post johanna.dahlgren@iogt.se 

Bladhögen 
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland 

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

Höstkonferens - kursdag 

Välkommen till höskonferens som 
också är en utbildningsdag på Snicka-
regatan 2A i Linköping (Wavrinsky-
salen och distriktsexpeditionen).  

Lördag 14 september kl. 09.30-16.00 
Fika serveras från kl. 09.00. 

Utbildningsdagen är gemensam för 
distrikten Östergötland, Jönköping, 
Kalmar, Kronoberg och Gotland. Vissa 
pass kommer därför att köras som 
videokonferens. Dessutom blir det en 
del aktuell information för föreningar 
och medlemmar i Östergötland. 

Utbildningsdagen innehåller IOGT-
NTOs grundkurs som ett valbart spår. 
Det andra spåret innehåller verksam-
hetsinspiration, bemötandefrågor, 
alkoholpolitik, värvning och engage-
mang. Välj ett av spåren vid anmälan.  

Pris 100 kr utan reseersättning. Med 
reseersättning eller deltagande på en 
annan kursort är priset 300 kr. Anmäl 
senast 2 sep. Mer info på hemsidan:  
https://wp.me/P2W0eu-sef. 

Välkommen till en innehållsrik dag. 

Fika för alla i oktober 

Fikakampanjen Fika för alla! genom-
förs 1 oktober till 5 november, då vi 
avslutar kampanjen med firandet av  
IOGT-NTO 140 år. Årets kampanjtema 
är: ”Nykter och närvarande i 140 år”.  

Förbundet har tagit fram ett kampanj-
paket där det ingår vimplar, tidslinje, 
ämneskort, kaffekanna eller kakfat. 
Varje förening som deltar i ”Fika för 
alla!” får också en slant som belöning.  

Beställ paketet senast 15 september 
för att hinna få det före starten. Mer 
information och beställning görs via 
Malin Karlsson på förbundet:  
e-post: malin.karlsson@iogt.se,  
tel. 073-098 85 98.  

Vi vill också att föreningar firar vår 
140-årsdag och bjuder in andra. 
Mejla planer till ostergotland@iogt.se 


