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På gång under hösten
Engagemangsmånad—Sober October
Forum Syd-föreläsning 12 oktober
Två medarbetare från Forum Syd föreläser i Norrköping om hur man som
förening i Sverige kan bidra till arbetet
med utvecklingsprojekt i Somalia.
Megakurs 14 oktober i Norrköping.
Årets största kursdag i Östergötland!
Smörgåsbord med många olika linjer.
Läs mer: http://ostergotland.iogt.se/
aktuellt-i-ostergotland/megakurs/
Kursdag för nya föreningar
I oktober erbjuds medlemmar från
nya föreningar en kursdag i Norrköping med information om vad det innebär att vara IOGT-NTO-medlem osv.
Datum kommer inom kort.
Verksamhetsforum 10-12 november
Förbundskurs på Tollare med syftet
att utveckla vår verksamhet.
Tematräff Alkoholnormen 18 nov
Tematräff om alkoholnormen och
materialet Normalia med inkluderad
cirkelledarutbildning. Dessutom separat linje med utbildning om droger.

Kalendarium sept-dec 2017
September
Insamling Världens barn
30 Ekonomikurs, Kalmar
Oktober
Insamling Världens barn
7 Verksamhetsforum, Flen
12 Informationsträff Forum Syd, Norrköping
14 Megakurs, Norrköping
21-22 Valberedningsutbildning, Tollare
26 Inspirationsträff: Internationellt arbete, NBV Linköping
November
10-12 Verksamhetsforum, Tollare
16 Frågetävlingen Pumpen
18 Tematräff Alkoholnormen-Normalia
December
Vit Jul
9 Distriktsgemensamt Luciafirande,
Söderköping
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Höstsatsning IOGT-NTO
Nu satsar IOGT-NTO Östergötland extra
för att profilera, värva, erbjuda medlemsaktiviteter och utveckla verksamhet. Vi har avsatt 100 000 kr till stora
och små insatser, i första hand inom
följande områden:







Läs mer om kommande aktiviteter på
distriktets hemsida och Facebook-sida.
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 till nästa
Bladhögen senast 8 oktober 2017 så
publicerar vi i nästa nummer: Maila till
ostergotland@iogt.se






Föreläsningsturné .i distriktet.
Filmvisningar med samtal.
Seminarier kring IOGT-NTOs
forskningsrapporter.
Gratisplatser till förbundskurser.
Gratis förenings- och studiematerial.
Stimulansbidrag för föreningars
familjeaktiviteter som erbjuds
medlemmar från hela distriktet.
Stimulansbidrag för språkcafé
och aktiviteter kring Vit Jul.
Timanställning av personer för
profilering-värvning och andra
riktade insatser.
Projektanställning med stöd via
Arbetsförmedlingen.








Nr 8 2017

Medverka på offentliga arrangemang, mässor, marknader, innetorg, stormarknader etc. med
värvning samt profilering av alkoholfria drycker med Sober Bar.
Turné med utställningsmaterial
till medborgarkontor, bibliotek.
Egna affischer för Östergötland
eller ort/förening för placering
på offentliga platser.
Kraftsamling med utvecklingsprojekt på några orter.

Det finns utrymme för fler förslag,
behov och önskemål. Vill du veta mer,
göra en egen insats eller diskutera hur
din förening kan medverka? Mejla till
ostergotland@iogt.se eller ring distriktskonsulent Johanna Dahlgren, tel. 070227 03 36.
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Årets Höstupptakt

Världens barn—insamling

Megakurs i Norrköping

Årets Höstupptakt gick av stapeln den
16 september. Ca 25 medlemmar
deltog i det soliga höstvädret i Trädgårdsföreningen i Linköping. Tack för
ert engagemang!

Världen blir bättre-trots allt. 250 000
människor lyfts upp ur extrem fattigdom varje dag och 85 procent av världens vuxna är läskunniga, enligt uppgifter från Världsbanken. Världens
barn-insamlingen bidrar till förbättringarna. IOGT-NTO-rörelsen gör sitt
med bössinsamling, konserter m.m.

Den 14 oktober är det dags för årets
Megakurs! Genom deltagande i några
av dagens alla valbara kurspass har
ni möjlighet att lära er mer om cannabis och khat, ta del av inspirerande
värvningsknep, få tips på hur alla kan
inkluderas i våra verksamheter—
däribland personer med särskilda
behov, få en bättre inblick i rörelsens
internationella utvecklingsarbete och
mycket mer.

Det blev en innehållsrik dag med presentation av viktiga kongressbeslut
samt framtidsplaner för IOGT-NTO
Östergötland. Vi tog särskilt upp Expedition 50, engagemang, föreningsutveckling och distriktets höstsatsning.

Lördagarna 30 september och 7 oktober är de stora insamlingsdagarna,
och vi hoppas att föreningar och enskilda medlemmar vill hjälpa till.
Östergötlands regionsamordnare Åke
Sandklef kan ge upplysningar om vem
som samordnar olika organisationers
insamlingar i din kommun. E-post:
ake.sandklef@varldensbarn.se. Tel:
070-595 80 40.

Cirkelledarträff Normalia
I höst fortsätter arbetet mot alkoholnormen. Under Megakursen erbjuds
ett inspirerande pass om studiematerialet Normalia. Därefter ordnas
en tematräff med cirkelledarutbildning den 18 november då det också
blir kurs om droger och normer.

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

Bland dagens föredragshållare finner
vi bland annat Staffan Hübinette som
är lärare på Tollare, Robert Kaskas
från IOGT-NTO-förbundet samt Emma
Olofsson som arbetar som verksamhetsutvecklare för NSF.
I år träffas vi på IOGT-NTO-gården i
Norrköping kl. 9.30 och 16.30. Mer
information om Megakursen finns på
distriktets hemsida och Facebooksida. Anmälan senast 5 oktober till:
a) ostergotland@iogt.se
b) Tel 070-227 03 36
Välkommen att delta!

Kurser för nya föreningar
Organisationen
Förbundet
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Söndagen den 3 september träffades
sju glada medlemmar i Linköping för
att diskutera vad det innebär att vara
en IOGT-förening, lära sig mer om
IOGT-NTOs historia samt spåna utvecklingsidéer. Dagen bjöd på intressanta samtal som bland annat genererade några värdefulla tips till distriktsstyrelsen.
Ytterligare en föreningsutbildning
kommer erbjudas medlemmar i nya
föreningar under oktober månad,
denna gång i Norrköping. Mer information om denna kursdag kommer
snart att finnas tillgänglig på hemsidan samt nå ut till berörda medlemmar via mail.
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