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 Kalendarium  
December — januari 

December 
Vit jul — IOGT-NTO-rörelsens viktigaste 
kampanj med barnaktiviteter, propa-
ganda och ställningstaganden.  
Läs mer på https://www.vitjul.se/ 

24 Julfirande på Kamratstödet Linköping 
29 Julkalas på Går’n i Horn. 

God Jul och Gott nytt år! 

Januari 
8 ÖLNs Politikerträff i Linköping 
25-26 Inspirationsdagar Växjö 
28 Träff för lokala föreningar Motala 
29 Träff för lokala föreningar Linköping 
30 Träff för lokala föreningar Norrköping 
 
Lokala årsmöten i din förening  
i januari och februari 

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 15 januari 2020.  
Maila till ostergotland@iogt.se 

Glöm ej medlemsavgiften 

Snart är det dags att betala medlems-
avgiften för det nya året. Genom att 
betala snabbt så bidrar du till IOGT-
NTO:s viktiga arbete. 

Föreningsårsmöten 

Inför föreningens årsmöte ska lite 
olika handlingar tas fram. Distrikts-
styrelsen besöker gärna er förening 
för diskussion om arbetsplan m.m.  

Lokala föreningsträffar 

Alla föreningar och medlemmar är 
välkomna till våra lokala träffar sista 
veckan i januari.  

Tisdag 28 januari kl. 18 på 
Godtemplargården Motala. 
Onsdag 29 januari kl. 18 i 
Wavrinskysalen Linköping. 
Torsdag 30 januari kl. 18 på 
IOGT-NTO-gården Norrköping. 

Vi presenterar vad som är på gång 
och lyssnar om era önskemål.  
Vi bjuder på fika. Välkomna! 
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God Jul! 
Julen står för dörren—En Vit Jul! 

Vi tackar alla för ett innehållsrikt och 
stimulerande 2019 med varierande 
verksamhet i många föreningar.  

Året har innehållit stora händelser 
som kongress och 140-årsfirande 
samt ett stort antal aktiviteter runt 
om i Östergötland. Många medlem-
mar har också engagerat sig på soci-
ala medier kring IOGT-NTOs frågor. 
Tack för alla insatser för IOGT-NTO.  

God Jul tillönskas alla medlemmar! 

Gör en insats för Vit Jul 

Inför julen ska vi inom IOGT-NTO-
rörelsen vara extra stolta utifrån de 
viktiga insatser som görs för att fler 
barn ska få uppleva en Vit Jul.  

Kampanjen syftar till att fler vuxna 
ska avstå alkohol under julhelgen 
samt att erbjuda verksamhet för 
unga som behöver komma hemifrån 
en stund under helgen.  

Alla kan på olika sätt bidra till kam-
panjen Vit Jul. Berätta om Vit Jul och 
sprid inlägg på Sociala medier om  
Vit Jul. Fler tips finns på https://
www.iogt.se/medlemssidor/vitjul/  

https://www.vitjul.se/
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/
https://www.facebook.com/IogtNtoRorelsenOstergotland
mailto:ostergotland@iogt.se
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Interimsstyrelse vald 

En interimsstyrelse kommer att leda 
distriktet fram till det första årsmötet i 
Nässjö 18 april. På söndagen blir det 
aktiviteter för alla medlemmar.  

Håll dig informerad via nya hemsidan 
iogtntosydost.se och vår Facebook-
sida facebook.com/iogtntosydost/.  
Du når distriktet enklast via e-post till 
sydost@iogt.se. Fler kontaktuppgifter 
till interimsstyrelse och verksamhets-
utvecklare finns på hemsidan.  

Var uppmärksam och nyfiken på vad 
som händer i vårt nya distrikt och 
återkom gärna med frågor, synpunk-
ter och idéer. Det blir en spännande 
och stimulerande utvecklingsresa 
framöver med många nya möjligheter 
att utveckla och stärka IOGT-NTO.  

Distrikt Sydost är på gång 

Från årsskiftet kommer ett gemen-
samt distrikt Sydost att bildas av  
Östergötland, Jönköping, Kalmar,  
Kronoberg och Gotland. Sammanslag-
ningen till ett större distrikt innebär 
förändringar och utmaningar. Avstån-
den blir större, antalet förtroende-
valda färre och vissa saker kommer 
att fungera annorlunda.  

I huvudsak påverkas våra föreningar 
och medlemmar ganska lite av sam-
manslagningen. Den lokala förening-
en och verksamheten rullar vidare 
och styrs på samma sätt som tidigare. 
Det enskilda medlemskapet är lika 
viktigt och ger samma möjligheter till 
engagemang för IOGT-NTO.  
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Politikerträff i Linköping  

ÖLN, Östergötlands Läns Nykterhets-
förbund, startar det nya året med sed-
vanlig politikerträff onsdag 8 januari 
kl. 08.30 i Wavrinskysalen, Snickare-
gatan 2A i Linköping.  

Mårten Granlund föreläser på temat 
Under Kevlaret om Machokultur och 
andra destruktiva normer.  

Anmälan senast fredag 3 januari till  
anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet.se 

140-årsfirande 

IOGT-NTOs 140-årsfirande firades 
med stora och små aktiviteter på 
olika håll i Östergötland och Sverige.  

I Horn anordnades födelsekalas med 
kakor och tårta samt film om Stångå-
gatan i Horn. Det blev också lite klu-
righeter om Sverige och landskaps-
blommor. Som avslutning gjorde 
Horns musikkår en lättsam julkonsert. 

https://www.iogt.se/medlemssidor/vitjul/

