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Praktisk uppgift 
Här kommer tre praktiska uppgifter att lösa till Pumpen 2021. Ni väljer själva om ni vill 

göra en eller flera att rapportera till tävlingen. Varje uppgift ger 2 poäng och totalt kan 

laget samla ihop max 6 poäng.  

A. Drömentrén 

Välkommen till oss i IOGT-NTO-rörelsen! är något vi ju såklart vill säga till alla 
som hittar till oss. Vad säger entrén till er föreningslokal idag?  
Oavsett om ni bjuder in till ett slott eller en husbil, om ni träffas lokalt, globalt 
eller digitalt, om ni haft samma lokal i 140 år eller byter varje vecka så finns 
det någon form av entré som ger ett första intryck. Och den kan vara mer eller 
mindre inbjudande. Nu vill vi se hur just er drömentré ser ut! 
Rita, snickra, måla, möblera, fota eller modellera och visa oss den 
perfekta entrén för att bjuda in till IOGT-NTO-rörelsen. 
 

B. I’m dreaming of a white christmas 
Vit jul-kampanjen handlar om att alla barn har rätt att se fram emot, och få 
uppleva, en trygg och mysig jul. Det förutsätter trygga och närvarande vuxna. 
IOGT-NTO-rörelsen anordnar därför jullovsaktiviteter för barn och unga över 
hela landet. Hämta gärna inspiration på vitjul.se  
Hur ser ert drömmigaste Vit jul-arrangemang ut? Vem deltar? Var är ni? 
Vad gör ni? Tänk stort och fritt och berätta för oss på valfritt sätt.   
 

C. Var vår röst!  
IOGT-NTO-rörelsen består av tusentals nyktra röster. Som medlemmar har vi 
tagit ställning för vår personliga nykterhet. Just nu eller för alltid, sen födseln 
eller alldeles nyss. Tillsammans tar vi ställning mot alkoholnormen och för en 
nyktrare värld, och genom våra nyktra röster förändrar vi världen!  
Berätta i valfria sociala media varför just ni är nykterister!  
Skicka oss en skärmdump eller en länk till era inlägg. Tagga gärna med en 
eller flera av dessa; #iogtnto #unfibilder #nykterscout #junisibilder 
#pumpen2021 #vitjul  

Era svar ska vara oss tillhanda senast fredag 19 november.  
Kom ihåg att ange ert lagnummer och lagnamn i mailet.  

OBS! Genom att skicka in era svar godkänner ni att IOGT-NTO kan komma att 
publicera dessa i någon form. 

Svar skickas till: 
pumpen@iogt.se    
 

 
 

 

   
Lycka till! 
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