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Världens Barn—årets viktigaste insamling
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En välbesökt och inspirerande höstupptakt
Riksinsamlingen för Världens Barn
genomförs av Radiohjälpen tillsammans med hela den stora Världens
Barn-familjen. Insamlingen har stor
betydelse för IOGT—NTOs projekt i
olika delar av världen.
Nu behövs därför många frivilliga
som kan ställa upp med bössinsamlingar och andra insamlingsinsatser. Föreningar kan också göra
andra aktiviteter för att samla in
pengar till Världens Barn.
Hör av er till Calle 0702270336
eller Abdi 0762251312 för stöd
med bössor, band eller material.
Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang? Varför inte skicka med tips,
nyheter och artiklar eller till nästa Bladhögen?
Skicka in material senast 5/10 2016 så
publicerar vi i nästa Bladhögen:
Maila till ostergotland@iogt.se

Kalendarium sept- dec 2016
24 sept NBV anordnar föreningsstyrelseutbildning, Gamla Linköping
1 okt Insamlingsdag Världens Barn
8 okt Insamlingsdag Världens Barn
8 okt Kamratstödssamling i Söderköping
15 okt Megakurs i Motala
15 okt Dialogcafé i Motala kl. 15.00 om
IOGT-NTOs mål och verksamhetsinriktning.
18 okt ÖLN:s samrådskväll i Linköping
22 och 23 okt Kurs i föreningskunskap för
nya medlemmar i Norrköping och Linköping.
11-13 nov Verksamhetsforum Tollare
14 nov Styrelseutbildning Norrköping
15 nov Extra distriktsårsmöte i Norrköping.
Efter årsmötet anordnas Dialogcafé om
IOGT-NTOs mål och verksamhetsinriktning
16 nov Styrelseutbildning Linköping
19 nov NBV medlemsmöte i Linköping
23 nov Vit Jul – KickOff Linköping
3 dec Inspirationsdag kvinnligt ledarskap
1 dec – 6 jan Vit jul — jullovsaktiviteter samt
insamling av underskrifter för en Vit Jul

Lördagen den 17 september samlades
ca 40 deltagare ifrån Söderköping,
Norrköping, Vadstena, Finspång, Kisa
och Linköping i scoutstugan Muggebo.
Dagen innehöll information om alkoholnormen och materialet Normalia,
flyktingprojektet, vårt internationella
arbete och aktuella kampanjer. Det
blev många trevliga samtal, god mat,
fika och nya bekantskaper. IOGT-NTO
Östergötland tackar alla föreningar
som deltog och hoppas på lika gemytlig stämning och god uppslutning på
Megakursen i Motala den 15 oktober.

Vill du delta? Saknar transport?
Låt oss lösa det tillsammans!
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Megakurs 15 oktober i Motala
IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland hälsar alla hjärtligt välkomna till ett nytt
smörgåsbord av kunskap, inspiration,
praktiska inslag och underhållning.
Megakursen genomförs på Godtemplargården, Poppelgatan 6 i
Motala Tid: 09.30-—16.30
Preliminärt erbjuds följande ämnen :
• Trygga Möten - Scouternas ledarutbildning om mobbning m.m.
• Videoverkstad - Vi gör korta videofilmer med budskap.
• Så gör vi - Verksamhetsinspiration
från våra nya föreningar.
• Blanda alkoholfria drinkar
- Smakblandningar, recept m.m.
• Djävulsdansen - NBVs studiematerial baserat på teveserien.
• Så utmanar vi alkoholnormen
- Om Normalia m.fl. insatser.
• Vit Jul - Inspiration och tips för
rörelsens viktigaste kampanj.
• Facebook och sociala medier— Tips,
goda exempel och hjälp med ny sida.
• Dialogcafé om IOGT-NTOs framtida
mål och verksamhetsinriktning.

Alla medlemmar inom IOGT-NTOrörelsen i Östergötland hälsas välkomna till Megakursen. Kursen är
gratis men föranmälan krävs!
Anmäl senast 5 oktober till ostergotland@iogt.se, tel. 070-227 03 36
eller direkt på hemsidan ostergotland.iogt.se/megakurs. Där finns
också mer detaljerat program och
beskrivning av Megakursen och de
olika ämnena. Välkomna till en innehållsrik och stimulerande kursdag.

Extra distriktsårsmöte!
IOGT-NTO Östergötland kallar till extra
distriktsårsmöte tisdagen 15 nov kl.
18.30 på Matteusgården i Norrköping.
Den tidigare kassören har valt att
avgå ur styrelsen och dessutom krävs
ytterligare fyllnadsval. Vid mötet görs
val av kassör samt ytterligare ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen.
Nominera gärna tänkbara personer till
valberedningen. Sammankallande är
Margareta Jacobsson, Margaretagatan 21 BC, 614 31 Söderköping.
Tel. 0121 144 34. E-post:
margaretajacobsson@telia.com
Föreningen representeras av samma
ombud som vid det ordinarie distriktsårsmötet i Horn 9 april. Alla medlemmar är välkomna att delta.

Dialogcafé om framtiden!
Under hösten är Du som medlem i
IOGT-NTO välkommen på dialogcaféer
för att prata om just dina tankar och
synpunkter på IOGT-NTO:s Mål och
verksamhetsinriktning 2018-2019.
Vi tror att du har mycket att bidra med
och tillsammans gör vi IOGT-NTO till en
ännu starkare folkrörelse. Vad vill du
att Mål och verksamhetsinriktningen
2018-2019 ska innehålla?
Dialogcaféerna är viktiga forum där
medlemmar får tycka till inför nästa
kongress som hålls i Karlstad 2017.
Dialogcaféerna i Östergötland genomförs 15 oktober kl. 15.00 i Motala och
15 november kl. 18.30 i Norrköping
(direkt efter extra distriktsårsmötet).
Välkomna till dialogcafé om framtiden!

Beställa värvarmaterial
Du kan alltid gå in på vår webshop
för att beställa värvarmaterial. alt.
kontakta förbundets värvarresurser
dennis.greve@iogt.se,
robert.lindh@iogt.se eller
Winnie.blom-jensen@iogt.se.
Vi behöver bli fler i IOGT-NTO!
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