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Fika för alla—värvarmånad i september!

Bladhögen

I september drar vi
återigen igång
värvarkampanjen
"Fika för alla".

Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland

Alla föreningar som
rapporterar in i förväg och genomför
en eller flera värvaraktiviteter under
perioden får ett kampanjkit.
De föreningar som gör minst en värvaraktivitet i veckan under perioden (dvs
minst 4 ggr) och ett kafferep dit nya,
blivande och gamla medlemmar bjuds
in, får dessutom ett bidrag på kr 1 000
kronor.
Vill ni ha hjälp eller stöd av distriktet
för era arrangemang så hör av er till
Calle eller Abdi!
Beställ värvarmaterial på IOGT-NTOs
webshop, alt. kontakta förbundets
värvarresurser dennis.greve@iogt.se,
robert.lindh@iogt.se eller Winnie.blomjensen@iogt.se.

I Norrköping och Linköping körde flera
av våra verksamheter aktiviteter hela
sommaren. IOGT-NTO HornAfro aktiverade familjer, barn och ungdomar i
deras sommarprojekt. Tjejgrupper bildades för fotboll och ungdomsaktiviteter samt utbildning i kvinnligt ledarskap , utanförskap/hat och entreprenörskap. HornAfro avslutade sommaraktiviteterna med en härlig familjehelg
på Lilla Lövhälla.

En sommar fylld av
aktiviteter och glädje!

Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang? Varför inte skicka med tips,
nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen?
Skicka in material senast 5/9 2016 så
publicerar vi i nästa Bladhögen:
Maila till ostergotland@iogt.se

Passa på - anmäl din förening till
årets kampanj! För mer information
och anmälan klicka här eller mejla
carl.wennerstrand@iogt.se

Kalendarium Aug-okt 2016
26-27 aug Sober Bar Stadsfesten, Linköping
27 aug Värvning och medeltida soppservering på Söderköpings Gästabud
3 sept 14.00 Volontärutbildning Norrköping
4 sept 14.00 Volontärutbildning Linköping
17 sept Höstupptakt i Muggebo—Information,
utveckling och kul för hela familjen
24 sept Förenings-styrelseutbildning i samverkan med NBV, Gamla Linköping
24 sept Sober bar, Kulturnatta, Norrköping
1 okt Insamlingsdag Världens Barn
1 okt Ev styrelse/funktionärsutbildning
1-2 okt Kurskurshelg Arboga
8 okt Insamlingsdag Världens Barn
15 okt Megakurs i Motala

Vill du delta? Saknar transport?
Låt oss lösa det tillsammans!

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

IOGT-NTO S.Y.L anordnade ungdomsoch musikverksamhet i Linköping City.
Även S.Y.L anordnade en diskussionskväll om utanförskap/hat och vad dom
kan göras för att påverka i en positiv
riktning.
Kamratstödet i Norrköping hade öppet
merparten av sommaren och avslutade tillsammans med HornAfro och
S.Y.L sin sommarverksamhet med en
heldag på Gröna Lund.

http://ostergotland.iogt.se
Gilla IOGT-NTO rörelsen i Östergötland på Facebook
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Härlig premiär för Sober Bar på Skogsröjet!
IOGT-NTO Östergötland fick möjlighet
att medverka med en helnykter bar på
rockfestivalen Skogsröjet i Rejmyre.
Sober Bar slog upp sina portar med
bästa läget på festivalen och fantastisk stämning. Per-Åke Andersson höll
i tyglarna och ett gäng härliga ideella
serverade alkoholfria drinkar, öl, vin
och glädje i tre dagar.

Flyktingprojektet 2016
Medmänsklighet—Flyktinginsatser
Nu är IOGT-NTO Östergötlands enskilt
största projekt i full gång. Projektet
syftar att skapa verksamhet för flyktingar och redan finns flera olika
verksamheter igång.
Vill du engagera dig eller känner du
någon medlem eller utomstående
som vill hjälpa till ? Hänvisa till hemsidan: http://ostergotland.iogt.se/
medmansklighet/.
Volontärutbildning sker 3 sept kl. 14
på Trädgårdsgatan 39 i Norrköping
och 4 sept kl. 14 på IOGT-NTO, Snickaregatan 2A Linköping. Anmäl er
snarast till carl.wennerstrand@iogt.se

Välkomna till höstupptakt
Lördagen den 17 september bjuder vi
in distriktets föreningar och medlemmar till höstupptakt i NSFs scoutstuga
Muggebo, strax norr om Linköping.
Det blir en heldag om aktuella kampanjer och nyttig information m.m.
Lina Boberg från förbundsstyrelsen
ger oss aktuell information om arbetet
att utmana alkoholnormen och vårt
nya studiematerial Normalia.
Pierre Andersson informerar om några
framgångsrika biståndsprojekt och
insamlingen till Världens barn.
Abdi Ahmed berättar om vårt stora
flyktingprojekt och hur fler kan medverka med lokala insatser.
Dessutom blir det aktuell info, utomhusaktiviteter för alla åldrar, god mat
och trivsam samvaro.
Höstupptakten är kl. 10-15 och vi bjuder på lunch och fika. Se inbjudan och
anmälningsformulär på hemsidan:
ostergotland.iogt.se/upptakt.
Anmäl dig senast 12 september!
Låt dig inspireras!

För dem som är intresserade bjuder
vi också in till gemensamt restaurangbesök i Linköping på kvällen.
Meddela ditt intresse i anmälan.

Kurskurshelg 1-2 oktober
Alla distrikt i Mellansverige inbjuds
till kurskurshelg i Arboga 1-2 oktober. Många olika ämnen kommer att
erbjudas liksom knytkonferens och
underhållning. Läs mer här: iogt.se/
event/kurs-kurs-helg-i-herrfallet-arboga/

Megakurs 15 oktober
Höstens Megakurs genomförs 15
oktober i Motala. Det blir ett smörgåsbord av olika ämnen att välja på.
Lämna gärna förslag på ämnen till
ostergotland@iogt.se eller direkt till
distriktskonsulenten.

http://ostergotland.iogt.se
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