Bladhögen
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland

På gång i Östergötland
Föreningsutbildning 25 november
Tillfälle för medlemmar från de lite
nyare föreningarna att lära sig mer
om IOGT-NTO. Vi ses i Majblommans
lokal i Norrköping. Anmälan senast
22/11 till Ulrika, 070-190 84 62.
Kassörsutbildning 30 november
Grundläggande kassörsutbildning för
de lite mer oerfarna medlemmarna
som är eller vill bli kassörer. Kursen
hålls i Gamla Linköping. Anmälan
senast 28/11 till 070 227 03 36.
Luciafirande i Söderköping 9 dec
Gemensamt luciafirande för hela
IOGT-NTO-rörelsen! Anmälan senast 3
december till Lena, 073 154 1533.
Vit jul ända fram till 8 januari
Vår viktigaste kampanj där vi sätter
barnen i fokus. Sprid information,
samla namn och stötta aktiviteter.
Mer info: http://vitjul.se/medlem/
SoberBall i Gränna 13 januari
Inomhusturnering i fotboll. IOGT-NTO
Östergötland ordnar bussresa för spelare. Mer info 070 227 03 36.

Kalendarium
november 2017 - januari 2018
November
25 NBV Cirkelledarutbildning
25 Föreningsutbildning, Norrköping
25-26 Styrelseutbildning Tollare
29 Seminarium om medberoende,
Vidarlokalen, Söderköping
30 Kassörsutbildning, Gamla Linköping
December
Vit Jul 13 november till 8 januari
Alla kan vara med och bidra till Vit Jul!
5 Seminarium om medberoende,
IOGT-NTO-gården, Norrköping
9 Distriktsgemensamt Luciafirande,
Vidarlokalen, Söderköping.
Januari
13 SoberBall inomhusfotboll i Gränna
22 Föreningsträff Motala
23 Föreningsträff Linköping
24 Föreningsträff Norrköping
Läs mer om kommande aktiviteter på
distriktets hemsida och Facebook-sida.
Vill du delta? Saknar transport? Låt oss
lösa det tillsammans!
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Vit Jul — IOGT-NTO-rörelsens Luciafirande i Söderköping
viktigaste kampanj!
IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland är
Nu är det snart dags för Vit Jul igen.
Kampanjen växer och är också väldigt
uppmärksammad och uppskattad.

välkomna till gemensamt luciafirande i
Söderköping lördagen den 9 december
kl. 15-18 i Vidarlokalen, Söderköping.

Målet med Vit Jul är att få fler att välja
alkoholfritt under julhelgen så att barn
och unga får fira jul med trygga och
närvarande vuxna.

Känn stämning och gemenskap med
Luciatåg
Luciafika
Luciasånger
Luciastämning

Vi ordnar också jullovsaktiviteter för att
de barn och unga som inte kan eller vill
vara hemma ska ha någonstans att ta Anmälan senast 3 december till Lena
vägen när skola och fritids har stängt.- Svensson, tel. 073 154 1533, e-post
inga.lena.svensson11@gmail.com.
Du kan göra en viktig insats genom att
samla namnunderskrifter eller profilera Välkomna till ett stämningsfull träff!
Vit Jul i din närhet, på Sociala medier
IOGT-NTO 79 Vidar Söderköping
och i andra sammanhang. Läs mer här:
http://vitjul.se/medlem/

Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang eller tipsa om annat? Skicka
med tips, nyheter och artiklar till nästa
Bladhögen senast 10 december 2017 så
publicerar vi i nästa nummer: Maila till
ostergotland@iogt.se
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Tillfälle att lära mer!

Utlottning miljonlotter

Forskningsrapport Alkohol och våld
Nu har årets forskningsrapport kommit på temat Alkohol och våld. Där
finns aktuell läsning om forskarrönen.
Tidigare forskningsrapporter har tagit
upp alkohol-cancer, lågdoskonsumtion, alkohol och unga m.m.
Läs mer om forskarrapporterna här:
http://iogt.se/pressrum/
forskningsrapport/.

Tack för alla goda insatser som ni
medlemmar har gjort under 2017.

Styrelseutbildning 25-26 november
Lär dig mer om att jobba i styrelsen.
Det blir en helg fylld av inspiration,
kunskap och goda exempel för att
stärka dig i ditt styrelseuppdrag. Info:
http://iogt.se/event/styrelseutbildning-pacentrum-for-ideellt-ledarskap-tollarefolkhogskola-2/

Alkoholpolitik—avancerad kurs
Vill du lära dig mer om alkoholpolitik?
Förbundet ordnar alkoholpolitisk kurs
i tre steg under 2018. Läs mer här:

Vi vill också uppmana dem som ännu
inte betalt sin medlemsavgift att göra
det snarast.
Som tack och uppmuntran lottar vi ut
100 miljonlotter till alla som har betalt sin medlemsavgift för 2017.
Utlottningen görs den 13 december.
Du kan betala medlemsavgiften via
kort, sms, swish, autogiro, bankgiro.
Information om betalning finns här:
http://iogt.se/medlemssidor/
Som medlem är du med och skapar
ett nyktrare och tryggare samhälle. Du
kan delta i många aktiviteter och får
också vår medlemstidning Accent.
Ditt medlemskap gör skillnad!

Höstsatsningen fortsätter!

SoberBall i Gränna13 jan

Höstsatsningen rullar vidare. Vi inspirerar och stöttar föreningar och medlemmar som vill satsa på nya aktiviteter, profilering, utbildning och trivsel.
Hör gärna av dig med frågor och förslag. Läs mer om höstsatsningen här:
http://ostergotland.iogt.se/aktuellt-iostergotland/hostsatsning/

Välkomna att vara med på IOGT-NTOrörelsens egen turnering i inomhusfotboll.

Sober bar riggas nästa gång på Stora
Coop Viberga i Finspång 1 dec med
reklam för alkoholfritt, medlemsvärvning och namnsamlande för Vit Jul.
Vill du engagera dig i denna aktivitet?
Vi behöver folk i baren.
Ring Per-Åke 070 850 59 15.
Alkoholpolitik. Distriktets alkoholpolitiska grupp består f.n. av fem personer. Vill du engagera dig? Lära mer
om alkoholpolitiskt arbete? Kontakta
konsulenten, tel. 070-227 0336!

SoberBall genomförs i Gränna den
13:e januari. Det blir en heldag med
mycket fotboll, fikapauser och rörelsegemenskap med efterfest på kvällen.
Varje lag har sex spelare på planen
samtidigt men ni kan vara fler i laget.
IOGT-NTO Östergötland ordnar en
gemensam bussresa till SoberBall för
spelare. Bussresan liksom deltagandet är gratis för alla som har betalt sin
medlemsavgift för 2017.
Läs mer om SoberBall på https://
soberball2018.wordpress.com/
För info om bussresa m.m. ring konsulenten på tel. 070-227 0336 eller
mejla på ostergotland@iogt.se.

http://iogt.se/nyheter/alkoholpolitisk-kurs

NBV Östergötlands medlemsmöte
den 25 november i Linköping.
Har din förening anmält ombud? Meddela annars namn snarast till NBV på
tel. 073 038 36 54.
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