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Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland

Hemsidan uppdaterad
men mer info efterlyses!
På distriktets hemsida kan ni hitta en
flik som heter Häng med i Östergötland. Där hittar man info om lokalföreningars aktiviteter runt om i Östergötland. För vissa orter finns det bara
en länk till den hemsida som redan
torgför sina aktiviteter på en hemsida.
I andra fall så finns det länkat den
Facebook-sida som föreningen använder sig av som torgplats. En del föreningar saknar både hemsida och
facebook-sida och om ni skickat in
era programblad eller ger oss information lägger vi upp snabbinfo om
era föreningar.
Vi har fått in en del föreningars
information men vi behöver fler!
Skicka in så snart ni kan till distriktet.
Gärna direkt till e-posten
ostergotland@iogt.se
Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang? Varför inte skicka med tips,
nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen?
Skicka in material senast 2 april 2017 så
publicerar vi i nästa Bladhögen: Maila till
ostergotland@iogt.se

Kalendarium April—Maj 2017
April
1 Distriktsårsmöte Linköping
18 Motionsstopp till Kongressen
22 Kamratstödssamling Norrköping
27 kl. 18.00. Inspirationsträff: Internationellt arbete. NBV, Gamla Linköping
Maj
2 Seminarium kring Junisrapporten
”Rätten till stöd är vuxnas ansvar”
Linköping och Norrköping
5-7 Socialt Forum Vingåker
5-7 Integrationsutbildning
16 Drogkampen Söderköping
18 Seminarium kring Junisrapporten
”Rätten till stöd är vuxnas ansvar”
Motala och Finspång
22-28 Folknykterhetens vecka
Drogkampen Norrköping
23 Drogkampen Linköping
25 Folknykterhetens dag
25 Sober Cup i Skäggetorp, Linköping
Fler planer eller önskemål för Folknykterhetens vecka? Kontakta distriktet.
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Distriktsårsmötet— gemenskap och demokrati
Välkomna till distriktsårsmöte lördagen 1 april i Linköping. Det kommer att bli
aktiv demokrati, mycket erfarenhetsutbyten och en härlig fest på kvällen.
Utöver förhandlingar så blir det seminarier, trevliga aktiviteter, internationell
insamling samt tillfälle att ta del av aktuell information. Dessutom blir det tal av
vice förbundsordförande Andrine Winter. För nya ombud ordnar vi ombudsskola
kl. 08.30. På kvällen bjuds det samkväm för alla åldrar med middag och teaterpjäsen ”Anastasia” som uppförs av Junisgruppen från Tillsammans i Ljungsbro.

Alla deltagare (även ombud) måste anmäla sig senast 19 mars för att allt ska
fungera med mat, fika, kvällssamkväm m.m. Anmäl gärna direkt via hemsidan:
http://ostergotland.iogt.se/distriktsarsmote/anmalan-distriktsarsmotet.
Samtidigt som ni anmäler måste avgiften betalas in till Plusgiro 33 68 83-4.
Nominera gärna kandidater till valberedningen: margaretajacobsson@telia.com.
Distriktsårsmötet
genomförs i Globenteatern, Snickareg. 2A
Linköping. Mötesbyrån
öppnar kl. 08.30 då
det också finns fika.
Läs mer på http://
ostergotland.iogt.se/
distriktsarsmote/

Juni-Juli
23 juni Midsommar på Lilla Lövhälla
27 juni – 2 juli IOGT-NTO- rörelsens
kongresser, Karlstad
Läs mer om kommande aktiviteter på
distriktets hemsida och Facebooksida.

Vill du delta? Saknar transport?
Låt oss lösa det tillsammans!
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Östergötland söker ny distriktskonsulent
Distriktskonsulent Carl Wennerstrand
har sagt upp sig och IOGT-NTO Östergötland söker därför en ny konsulent.

Vi tackar Calle och Abdi för
era helhjärtade insatser för
IOGT-NTO Östergötland!

Som distriktskonsulent jobbar du med
att utveckla verksamheten i Östergötland enligt vår ambitiösa arbetsplan
där nykter gemenskap, integration,
alkoholpolitik och att bryta alkoholnormen är viktiga inslag. Du hjälper föreningar med utvecklingsarbete och
jobbar aktivt med att engagera våra
medlemmar. Du bygger nätverk inom
organisationen och med NBV och
andra samarbetspartners som är viktiga för vårt arbete.
Arbetet innebär att ta egna initiativ,
jobba självständigt och att hitta nya
möjligheter samt att samverka och
engagera medlemmar och föreningar.
Är du intresserad eller har du tips på
någon som passar som konsulent?
Läs mer på distriktets hemsida
http://ostergotland.iogt.se/
distriktskonsulent/. Ansökningstiden
går ut 15 april. Välkommen att söka!

Calle slutar den 11 april och då upphör också den ettåriga projektanställningen av Abdi Ahmed. Båda har skrivit ett tack för tiden som varit.
Läs deras hälsningar och tack på:
http://ostergotland.iogt.se/
distriktskonsulent/tack-for-allt/
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Kamratstödet i
Söderköping
—Möjligheternas Hus
I Söderköping är vårt
Kamratstöd en del av
ett större socialt företag. Genom arbetsmarknadsinsatser
och ett lokalt engagemang på orten motverkar man utanförskap på flera plan.
Bland annat har man
dator- och elektronikservice där man till
ett förmånligt pris
bl.a. kan lämna in
trasiga datorer och
mobiltelefoner.
Systugan syr dels egna kreationer, gör
saker på beställning och har en särskild satsning på medeltidskläder
inför Söderköpings Gästabud. Möjligheternas hus erbjuder Rut och Rotinsatser vilket ger deltagarna meningsfull sysselsättning . Dessutom
har man öppen verksamhet där man
bjuder in till en kopp kaffe och en
portion medmänsklighet.

Just nu ser Anna Suveges och Jerker
Weström mest fram emot kamratstödssamlingen i Norrköping den 22
april. Kolla gärna in deras verksamhet
på Facebook: Möjligheternas Hus

IOGT-NTO välkänt bland
nyanlända
Tisdagen 14 mars besökte distriktskonsulenten 200 nyanlända som är
elever på en gymnasieskola i Linköping. Av 200 elever var 100 väl bekanta med oss, deltagare i verksamheter eller redan medlemmar!
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