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NBV — Vårt studieförbund
Folkbildning har en stark tradition
inom IOGT-NTO och är lika viktig idag.
Folkbildning ger deltagarna chansen
att lära, utbyta idéer och inspireras på
ett sätt som passar alla.
Studiecirkeln är den mest kända
metoden för folkbildning. I en studiecirkel har alla något att bidra med. De
gemensamma erfarenheterna och
kunskaperna är viktiga och bidrar till
att alla kan lära och utvecklas. NBV
kan stötta med studiematerial, lokaler, planering och idéer.
NBV medverkar också med funktionärsutbildningar för förtroendevalda
samt med stöd och hantering av
kulturarrangemang.
NBV har kontor i Norrköping och Linköping med verksamhetsutvecklare
och studieombud. Kontakta NBV på
nbv@ostergotland.se eller direkt till
Ulf Jerrevång, tel. 073-038 3654.

Kalendarium Maj-sept 2017
Maj
22-28 Folknykterhetens vecka
23 Drogkampen Linköping
25 Folknykterhetens dag
25 Sober Cup i Skäggetorp, Linköping
Juni-Juli
8 Informationsträff inför kongressen
23 juni Midsommar på Lilla Lövhälla
27 juni – 2 juli IOGT-NTO- rörelsens
kongresser, Karlstad
Augusti
Medverkan vid sommaraktiviteter
September
9-10 Prova-på-hajk med NSF
16 Höstupptakt
23 Kamratstödssamling
Läs mer om kommande aktiviteter på
distriktets hemsida och Facebooksida.

Vill du delta? Saknar transport?
Låt oss lösa det tillsammans!
Vill ni informera Östergötland om era
arrangemang eller tipsa om annat? Skicka
med tips, nyheter och artiklar eller till nästa
Bladhögen senast 6 juni 2017 så
publicerar vi i nästa nummer: Maila till
ostergotland@iogt.se
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Ny distriktskonsulent för IOGT-NTO Östergötland
Johanna Dahlgren började 10 maj
som ny distriktskonsulent för IOGTNTO Östergötland. Hon nås på e-post
johanna.dahlgren@iogt.se eller tel.
0702 270336. Här presenterar
sig Johanna för Bladhögens läsare.
Jag heter Johanna Dahlgren, är 30 år
gammal och uppvuxen i Östergötland.
Jag blev medlem i nykterhetsrörelsen
som 18-åring och har framförallt varit
aktiv inom UNF och IOGT-NTO under
min tid som student i Uppsala.
Jag har studerat beteende– och samhällsvetenskap och har nu senast arbetat som biståndshandläggare i Enköpings kommun. Sedan två månader är
jag återigen bosatt i Östergötland.
Nu har jag jobbat som distriktskonsulent för IOGT-NTO Östergötland en
vecka. Jag har fått ett varmt välkomnande och känner mig entusiastisk
inför allt vad uppdraget innebär.

Jag hoppas kunna bidra till att utveckla
ett redan starkt distrikt, bl a genom att
arbeta för en ännu bättre intern sammanhållning inom distriktet samt med
att fördjupa värdefulla samarbeten
med andra organisationer och aktörer,
men också genom att inspirera till ännu
mer verksamhet och ett utökat alkoholpolitiskt arbete.
Jag ser fram emot att träffa och arbeta
med er alla i distriktet!
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Kamratstödssamling

Lördagen 22 april träffades ett 25-tal
personer från Kamratstöden i Söderköping, Linköping och Norrköping tillsamman med Kamratstödjare från
närliggande distrikt.

Seminarier Barn rättigheter

Folknykterhetens vecka

Junis och IOGT-NTO Östergötland har
tillsamman med Östergötlands läns
nykterhetsförbund och länsstyrelsen
arrangerat seminarier om stöd till
barn i familjer med missbruk. Seminarierna har genomförts i Norrköping,
Linköping, Motala och Finspång och
har totalt samlat ca 150 deltagare.

Nästa vecka är det Folknykterhetens
vecka som är nykterhetsrörelsens
stora kampanjvecka. Huvudtemat för
2017 är att propagera mot alkoholreklam och här kan alla bidra med
insändare, inlägg på sociala medier,
utåtriktade aktiviteter eller annat.

Kongressen i Karlstad pågår 28 juni
till 2 juli och är öppen för alla medlemmar. Östergötland har fyra ombud
och dessutom kommer många andra
medlemmar att delta. Besök kongressens hemsida för mer information:
http://kongress.iogtntororelsen.se/

Ni som inte redan har beställt kan få
material från distriktsexpeditionen.
Läs mer på http://iogt.se/
folknykterhetens-vecka-2017/. Där
finns också insändarmallar och underlag för att synas i sociala medier.

Träff inför kongressen

Vid seminarierna har Junis presenterat årets rapport "Med barnets perspektiv". Rapporten lyfter flera goda
exempel på samverkan och engagemang för barnets bästa. Dessutom
finns undersökning av antal barn som
får stöd i respektive kommun.
Läs mer om årets Junisrapport här:
http://junis.org/omoss/7.

Erfarenhetsutbyte, inspiration och
framtidsplaner blandades med glada
miner och mycket gemenskap.
Om du kan hjälpa till med något för
att stötta våra Kamratstöd; kontakta
Camilla Albrektsson, 0728 597873.
E-post: camillaoasen@gmail.com.

Ann-Britt Andersson
Hagel föreläste.

I Östergötland sker flera utåtriktade
aktiviteter med bl.a. Sober Cup i fotboll 25 maj, Drogkampen med politiska partier, tidningsreportage samt ,
olika lokala insatser av medlemmar
och föreningar. För mer info, tips eller
medverkan med liten eller stor insats:
Kontakta Per-Åke Andersson, tel. 0708505915, per.ake.andersson@iogt.se

Kongressen i Karlstad

Vi bjuder in intresserade medlemmar
till information och dialog kring de
olika förslag som kommer att tas upp
på kongressen. Träffen är torsdagen
8 juni kl. 18-20 på NBV, Gamla Linköping. Anmäl dig senast 6 juni till
ostergotland@iogt.se. Vi bjuder på
fika i trädgården på Dahlbergs café.
Alla kongresshandlingar finns här:
http://kongress.iogtntororelsen.se/
iogt-nto/forhandlingar/

Många deltagare på
alla seminarierna.
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