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 Kalender september—december 

September 
14 Höstkonferens- kurskursdag Linköping 
17 The Tigers  Vidarlokalen Söderköping 
21 Hälsomässa Norrköping 
22 The Tigers IOGT-NTO-gården Norrköping 
27-30 Insamling Världens Barn 

Oktober 
1-6 Insamling Världens Barn 
1-31 Värvarkampanj Fika för alla 
1-31 Kampanjen Sober October 
3 Patrypatrull i Linköping 
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 6 oktober 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! 

IFK Norrköpings bortamatcher 
Lilla Teatern på IOGT-NTO-gården i 
Norrköping visar alla  IFK Norrköpings 
bortamatcher på storbild.  

Man anordnar också en hel del andra 
arrangemang. Läs mer på Facebook:  
https://www.facebook.com/IOGT-NTO
-g%C3%A5rden-146649549328303/ 

Vit Jul 
IOGT-NTO-rörelsens viktigaste kam-
panj närmar sig och det är dags att 
planera stora och små aktiviteter.  
Läs mer om bidrag, aktiviteter m.m.  
iogt.se/event/vit-jul-kampanj-2/ 
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Succé för Sober Bar 

Sober Bar gjorde succé på såväl  
Augustifesten i Norrköping som Stads-
festen i Linköping. I Norrköping syntes 
vi utmärkt utmed stråket där många 
passerade. I Linköping stod vi direkt 
vid Borggården. Stundtals ringlade 
köerna av nyfikna och törstiga festi-
valbesökare. Sober Bar gjorde succé! 

Pengar via Miljonlotteriet 

IOGT-NTO-föreningar som värvar pre-
numeranter till Miljonlotteriet kan få 
ett rejält tillskott till föreningskassan.  

För varje ny prenumerant som stan-
nar kvar i minst tre månader får före-
ningen 1000 kr. Värva prenumeranter  
och se till att din förening finns med 
på Miljonlotteriets hemsida. 

Genom att också sälja miljonlotter blir 
det pengar både till föreningen och 
hela IOGT-NTO-rörelsen. Broschyrer, 
affischer och beställningstalonger 
tillhandahålls av Miljonlotteriet.  

Läs mer på Miljonlotteriets hemsida:  
https://www.miljonlotteriet.se/
andamal/forening  
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Megakurs 19 oktober 

Vår uppskattade Megakurs anordnas 
lördagen den 19 oktober på IOGT-NTO-
gården i Norrköping.  

Det kommer att bli en blandning av 
praktiska och teoretiska ämnen att 
välja medan under hela dagen.  
Dessutom blir det tillfälle att träffa 
medlemmar från hela Östergötland.  
Har du tips och önskemål? 
Mejla till ostergotland@iogt.se 

Program m.m. kommer att finnas på  
ostergotland.iogt.se/megakurs/ 

Hand i hand med NBV 

Vårt studieförbund NBV har startat en 
ny folkbildningssatsning tillsammans 
med IOGT-NTO. Syftet är att skapa 
studiecirklar och annan folkbildning 
bland nya grupper.  

Hamza Mostafa Mohamed är sedan 
augusti anställd som verksamhetsut-
vecklare med placering i Linköping. 
Inledningsvis är verksamheten främst 
inriktad på stadsdelen Skäggetorp.  

För mer information kontakta Hamza,  
hamza.mohamed@nbv.se eller NBVs 
nya distriktschef Sandra Calmerbäck, 
sandra.calmerback@nbv.se.  
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Sober October 

Snart är det dags igen för 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. 

Här är några tips på hur du kan delta i 
kampanjen Sober October: 

Diskutera alkoholfritt på Facebook 
och andra sociala medier. Tagga med 
#soberoctober och #iogtnto. 

Testa alkoholfria utbudet med en  
partypatrull: Läs mer här:  
https://ostergotland.iogt.se/
alkoholnormen/partypatruller/  

Gör en egen provning med alkoholfria 
drycker som det finns stort utbud av.  

Utmana vänner och bekanta att avstå 
från alkohol under oktober månad.  

Läs mer: https://soberoctober.se/  
https://ostergotland.iogt.se/
alkoholnormen/sober_october/ 

https://iogt.se/sober-october/  

https://soberoctober.se/  

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.  

Mer information och beställning av 
paketet görs via Malin Karlsson:  
e-post: malin.karlsson@iogt.se,  
tel. 073-098 85 98.  

Vi vill också uppmana föreningar att 
fira IOGT-NTOs 140-årsdag genom 
interna eller externa arrangemang. 
Mejla planer till ostergotland@iogt.se 

https://www.miljonlotteriet.se/andamal/forening

