Bladhögen
Medlemsinformation för IOGT-NTO i Östergötland

På gång i Östergötland
Vit jul 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.
Föreningsträffar 22, 23, 24 jan
Vi startar året med lokala träffar för
föreningar och medlemmar. Välj mellan Motala, Linköping och Norrköping.
Vi vill ta del av era behov och önskemål samt presentera en del planer.
Studieresa till Skarpnäck 1 feb
Vi anordnar en bussresa med besök
på Möjligheternas hus i Skarpnäck
och deras kamratstödsverksamhet.
Pris 50 kr per person inkl. lunch.
Mer information kommer senare.

Kalendarium
december 2017 - februari 2018
December
Vit Jul fram till 8 januari
Alla kan vara med och bidra till Vit Jul!
Januari
13 SoberBall i Gränna
22 Föreningsträff Motala
23 Föreningsträff Linköping
24 Föreningsträff Norrköping
Februari
1 Studieresa till Kamratstödet och
Möjligheternas hus i Skarpnäck.
Under januari och februari håller alla
lokala föreningar sina årsmöten.
Kom till årsmötet med din förening.
Distriktsstyrelsen kommer också gärna
på besök i den mån vi hinner och kan.
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 9 januari 2018 så
publicerar vi i nästa nummer:
Maila till ostergotland@iogt.se
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God jul alla medlemmar!

#Nykterfrizon

Nu närmar vi oss slutet på 2017 och
distriktsstyrelsen vill tacka föreningar
och medlemmar för alla goda insatser
under året. Som folkrörelse bygger
IOGT-NTO på en bred lokal verksamhet
med många engagerade medlemmar.

#nykterfrizon är ett initiativ som vill
lyfta frågan om hur det ser ut i vår egen
rörelse kring sexism, sexuella trakasserier och övergrepp. Det väcks också en
hel del frågor om brist på respekt, förminskande och dåligt bemötande.

Vi vill särskilt hälsa alla nya medlemmar välkomna till IOGT-NTO Östergötland. Hittills i år har vi fått närmare 200
nya medlemmar. Känn dig välkommen!

Förbundet har tagit några olika initiativ
med kontaktmöjlighet och formulär för
att dela med sig av sina upplevelser
samt en diskussionsgrupp för män i
facebookgruppen #inteiminfolkrörelse.
Läs mer på hemsidan http://iogt.se/
medlemssidor/nykterfrizon/

Vi vill också uppmana alla att tillfråga
fler om att bli medlemmar i IOGT-NTO.
Vi behöver också frivilliga som vill vara
med och profilera IOGT-NTO externt.
Under julhelgerna vet vi att det är särskilt kämpigt för många som är ensamma, är medberoende eller har ett
eget missbruk. Tänk på hur du kan
göra en insats, föreslå någon av våra
Vit Jul-aktiviteter eller tipsa om vår
Alkoholrådgivning, 020 - 80 80 80.

Distriktsstyrelsen stödjer helhjärtat
detta arbete och kommer på olika sätt
att medverka till en öppen dialog.

God Jul och Gott nytt år!
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Vit Jul får uppmärksamhet

Många Vit Jul-aktiviteter

Kampanjen Vit Jul är verkligen uppmärksammad och uppskattad. Tusentals ställer sig bakom kampanjen och
många skriver och berättar om Vit Jul.

Många Vit Jul-aktiviteter genomförs i
Östergötland. Här är de flesta listade:

På vår hemsida finns länkar till ett
antal intressanta inlägg om Vit Jul.
Där finns också ett uttalande från
IOGT-NTO-rörelsen i Östergötland.
http://ostergotland.iogt.se/vit-jul/
Filmen där barn berättar hur de upplever vuxna som dricker alkohol har
blivit en succé med många visningar
på Facebook och Youtube. Ämnet
berör och engagerar. Se filmen här:
https://youtu.be/o_yJEL6Y-gE
Du kan göra en viktig insats genom
att samla namnunderskrifter eller
profilera Vit Jul i din närhet, på Sociala medier och i andra sammanhang.
Läs mer här: http://vitjul.se/medlem/

21 dec kl. 12-15. Kamratstödet, T39.
Norrköping. Vi kommer att bjuda på
mat, godis, julpyssel och glädje.
24 dec kl. 12-15. Hangaren Linköping
med klättervägg, skatepark, pepparkaksbak, julklappar samt ett julbord.
24 dec kl. 11-20. Familjefest på IOGTNTO, Trädgårdsgatan 39, Norrköping.
29 dec kl. 18. Fotbollscup och en hel
sportkväll med UNF på Hagaskolan i
Norrköping .
29 dec kl. 12-19. Prova på dans, fotboll, inlines, hoppa hoppborg och lek
till musik. Ektorpshallen Norrköping.
31 dec kl. 21. Nyårsfest med roliga
lekar, gott fika och en trevlig kväll.
Norra Promenaden 108, Norrköping.

SoberBall i Gränna13 jan

Planer för 2018

Välkomna att vara med på SoberBall,
IOGT-NTO-rörelsens egen turnering i
inomhusfotboll.

Vi är redan igång med planeringen för
2018. Här är en del som är på gång:

SoberBall genomförs i Gränna den 13
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 kommer att
anordna en gemensam bussresa till
SoberBall. 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.

Utbildning för styrelser-medlemmar
Seminarier om alkohol, medberoende, barns rättigheter m.m.
Kamratstödssamlingar
Familjeutflykt
Sober Cup i fotboll
Workshop Alkoholnormen
Sober bar och Partypatruller
Profilering och värvning
Folknykterhetens vecka
Drogkampen
Valkampanjer
Har du tankar, funderingar och förslag
kring aktiviteter under 2018? Ring
konsulenten på tel. 070-227 0336
eller mejla på ostergotland@iogt.se.

2 jan kl. 17. Filmkväll i Vadstena . Vi
ser på filmen Paddington 2 och fikar.
7 jan kl. 14. Gammaldags julkalas i
Horn med 7 sorters kakor, tårta, ostkaka, lekar samt filmen Paddington 2.
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