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Ledare 

5602:an  är en digital tidning som skickas ut med epost till medlemmarna i IOGT-NTO-

föreningen 5602 och till andra intresserade. 

Om du vill ha tidningen, skicka då din epost-adress till: linkoping@iogt.se. Du som i 

fortsättningen vill få den per post, kontakta någon av redaktörerna, se sid 10.  

Hej! 

Nu är julen över och för en del har den varit en skön familjehögtid, medan andra ser julen 

som en jobbig tid på året. Oavsett vilket blickar vi nu framåt mot 2020 som vi hoppas ska 

bli ett riktigt bra år.  

Har du funderat över om du vill åstadkomma något särskilt? 

Ett sätt att göra saker är att engagera sig i föreningens verksamhet på olika sätt - att sitta i 

styrelsen eller i en arbetsgrupp, eller att ansvara för någon föreningsträff.  

Eller att vara den som upptäcker att kommunen eller regionen diskuterar en fråga som 

ligger oss nära och där vi behöver göra våra röster hörda. 

Ta också tillfället i akt att vara med och spåna om hur föreningens verksamhet ska se ut 

nästa år på arbetsplaneträffen i januari. Och välkomna till årsmötet den 9 februari! 

Lisa Hallingström  

Ordförande 

Valberedningen kallar 

Nytt år innebär också att det snart är dags för föreningens årsmöte.  

Då ska en ny styrelse väljas tillsammans med några andra funktionärer.  

Har du tips på någon eller kan du själv tänka dig att ta ett stort eller litet uppdrag?  

Hör av dig till valberedningen:  

Jan-Ove Ragnarsson, tel. 0739 123935, e-post: janoveragnarsson@gmail.com 

Johanna Dahlgren, tel. 0761 301544, e-post: johannamariaemelie@hotmail.com  

Dag Henning, tel. 0705 365922, e-post: dag.henning@telia.com 

 Tipspromenader 
Ställ gärna upp och hjälp till på tipspromenaderna i Gamla Linköping, se sid 10. 

mailto:linkoping@iogt.se
mailto:janoveragnarsson@gmail.com
mailto:johannamariaemelie@hotmail.com
mailto:dag.henning@telia.com
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Inbjudan 

Årsmöte 
Alla medlemmar kallas till  

IOGT-NTO 5602 Linköpings årsmöte 

Söndag 9 februari kl 15.00 

på distriktsexpeditionen, Snickaregatan 2. 

Det blir sedvanligt årsmöte med  

 tillbakablickar,  

 framtidsplanering och  

 val av styrelse och andra funktioner. 

Föreningen bjuder på lite matig fika. 

Välkommen ! 
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Inbjudan 

 

 

 

 

Arbetsplanekväll  
Välkommen på Arbetsplanekväll  

tisdag 21 januari klockan 18. 

Vad gör vi under 2020? 

Kom och hjälp till med att spruta idéer om vad föreningen ska syssla 

med under 2020.  

Hur kan vi utveckla våra kontakter med politiken?  

Hur blir vi intressanta för barnfamiljer? 

Vilka aktiviteter ska vi hitta på? 

Ska vi utbilda oss med en studiecirkel eller utbildningsdag? 

Finns det något nytt och oprövat vi vill testa? 

Vi serverar kaffe och mackor. 
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 Rapport 

 

 

 

 

IOGT-NTO 140 år 

Den 5 november 

fyllde IOGT-NTO 

140 år. Det uppmärksammade vi med att 

bjuda allmänheten på fika. Vi ställde upp 

bord och banderoll på Stora torget och 

bjöd dem som kom förbi på kaffe, te, 

gifflar och pepparkakor. Det var inte så 

många ute 

men vi hade 

flera bra 

samtal med 

dem som 

var där.  

Rapport 

Stjärnskådning 

När höstmörkret fallit ordentligt 

gav sig några ur föreningen ut på 

stjärnskådning. Efter en stunds 

vandring till en höjd i Tinneröom-

rådet och med staden i bakgrun-

den väntade vi bara på att mol-

nen skulle skingras.  

Vi uppmärksammade också IOGT-NTOs 140-

årsfirande på kamratstödet och i samband 

med frågetävlingen Pumpen.  

Det tog en stund men plötsligt så var 

nästan hela himlen klar och vi fick en 

stunds letande och gissande bland olika 

stjärnbilder. Efter mycket skruvande och 

siktande fick vi också träff med telesko-

pet. Som glada amatörer fick vi inse att 

stjärnskådning är kul men inte så lätt.  
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Kamratstödet 

Rapport 

Julbord 

Kamratstödet har i slutet av året haft ökat antal besökare. Det har varit perso-

ner med olika bakgrund och intresse. Förutom fika och avkoppling har det varit 

en del aktiviteter med julpyssel m.m. samt fixande inför julbordet. Vi har även 

haft öppet såväl julafton som nyårsafton vilket också lockat några helt nya besö-

kare.  

Inför 2020 satsar vi vidare med regelbundna öppettider, fler aktiviteter och tyd-
ligare profilering. Du kan följa vad som händer på Kamratstödet via vår Fa-
cebooksida: https://www.facebook.com/kamratstodetlkpg/ 

Tisdag före jul bjöd 

Kamratstödet in till sitt 

traditionella julbord i 

Wavrinskysalen. 

Jan-Ove tackade alla i Kamratstödet som lagat all den goda maten och jobbat med det 

trevliga arrangemanget. Lika trevligt varje gång att komma till detta julbord. 

https://www.facebook.com/kamratstodetlkpg/
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 Rapport 

Rapport Pumpen 

Den 23 november bemannade vi som vanligt ett stånd på Jul-
marknaden i Trädgårdsföreningen.  
Vi bjöd på glögg och pepparkakor samtidigt som vi pratade om 
Vit Jul och samlade in namn från folk som lovade vara nyktra 
under juldagarna.  
Vi fick in riktigt många namn. Vi vet inte riktigt hur många 
eftersom en del kunde skicka in själva via en QR-kod.  

Ett femtontal förväntansfulla och taggade personer från 5602 och NSF träffades torsdagen 

den 21 november på Agora i Skäggetorp.. 

Det var dags för årets upplaga av frågetävlingen PUMPEN. 

Vi fick ihop 50 poäng och kom på ca 15:e plats. Detta var lite sämre än vi brukar komma. 

Men nästa år tar vi nya tag igen och kommer högre upp …. 

Vit Jul  

Några medlemmar hjälpte till och be-

mannade för första gången. Det är väldigt 

roligt när detta händer. Det är guld värt 

med både små och stora insatser.  

Tack till alla inblandade! 
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Distrikt Sydost är på gång 

Från årsskiftet kommer ett gemensamt distrikt Sydost att bildas av Östergötland, 

Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotland. Sammanslagningen till ett större di-

strikt innebär förändringar och utmaningar. Avstånden blir större, antalet förtroen-

devalda färre och vissa saker kommer att fungera annorlunda. I huvudsak påver-

kas våra föreningar och medlemmar ganska lite av sammanslagningen. 

Den lokala föreningen och verksamheten rullar vidare och styrs på samma sätt 

som tidigare. Det enskilda medlemskapet är lika viktigt och ger samma möjligheter 

till engagemang för IOGT-NTO. 

Interimsstyrelse vald 

En interimsstyrelse kommer att leda distriktet fram till det första årsmötet i Nässjö 

18 april. På söndagen blir det aktiviteter för alla medlemmar. Håll dig informerad 

via nya hemsidan iogtntosydost.se och vår Facebooksida facebook.com/

iogtntosydost/. 

Du når distriktet enklast via e-post till sydost@iogt.se. Fler kontaktuppgifter till inte-

rimsstyrelse och verksamhetsutvecklare finns på hemsidan. Var uppmärksam och 

nyfiken på vad som händer i vårt nya distrikt och återkom gärna med frågor, syn-

punkter och idéer. Det blir en spännande och stimulerande utvecklingsresa framö-

ver med många nya möjligheter att utveckla och stärka IOGT-NTO. 
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Föreningstidningen 5602:an 

Skicka gärna in bidrag eller förslag på innehåll till våra redaktörer: 

Jan Svensson, Fårhusvägen 11, 586 66 LINKÖPING. 
 0722 32 33 37 .  jan.sv.svensson@gmail.com 

Gunilla Ragnarsson. Vårbruksgatan 83. 583 32 LINKÖPING 
 070-588 32 31 .  gunillaragnarsson59@gmail.com  

 
Kontakta någon i styrelsen 
 
Ordförande    Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping, 
                            070 496 80 66  papperslisa@gmail.com  

Vice ordf.      Johan Ragnemalm, Åbylundsgatan 11, 582 36 Linköping    
                            070-877 82 48  johan@ragnemalm.se  

Sekreterare    Natalie Söderpil Jakauby, Klarinettgatan 26, 582 15 LINKÖPING  
                            076 814 07 33   nattspilby@gmail.com  

Kassör             Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping, 
                            070 301 88 94  larlin@lysator.liu.se  

Studieledare   Camilla Albrektsson, Isidor Kjellbergs gränd 2, 582 22 Linköping   
                            079 337 23 05   camillaoasen@gmail.com           

 
Föreningens e-postadress: linkoping@iogt.se 
Föreningens hemsida: http://linkoping.iogt.se/ 
Facebook: http://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping 
Distriktsexpedition: Snickareg. 2A, 582 26 LINKÖPING. Tel: 013-10 40 40. 

  Valberedning 
  Jan-Ove Ragnarsson,  0739 123935  janoveragnarsson@gmail.com  
   Johanna Dahlgren,   0761-301544    johanna.dahlgren@iogt.se  
   Dag Henning,   013 100516  dag.henning@telia.com  

mailto:jan.sven.svensson@telia.com
mailto:gunillaragnarsson59@gmail.com
mailto:papperslisa@gmail.com
mailto:johan@ragnemalm.se
mailto:nattspilby@gmail.com
mailto:larlin@lysator.liu.se
mailto:camillaoasen@gmail.com
mailto:linkoping@iogt.se
http://linkoping.iogt.se/
http://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping
mailto:janoveragnarsson@gmail.com
mailto:johanna.dahlgren@iogt.se
mailto:dag.henning@telia.com


 

Kalendarium 

Jan Datum Tid Aktivitet Läs mer 

Söndag 12 10.30—12.30 
Start för årets tipspromenader, 

Gamla Linköping 
Se nedan 

Tisdag 21 18.00 Arbetsplanekväll, D-expen Se sid  4 

Lördag —

Söndag 
25—26  

Inspirationsdagar Växjö,  

IOGT-NTO Sydost 

Se  

Bladhögen 

Onsdag  29 18.00 
Träff för lokala föreningar, 

Wavrinskysalen Linköping. 

Se  

Bladhögen 

Feb     

Söndag 9 15.00 Årsmöte, distriktsexpeditionen Se sid  3 
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Tipspromenader 
Tipspromenaderna i Gamla Linköping börjar igen den 12 januari och håller på varje söndag 

till 31 maj. Vi behöver fler som kan bemanna någon gång under våren.  

Promenaden är öppen mellan 10:30 och 12:30. Dessutom ska frågorna tas upp och ner.  

Anmäl till Gunilla 070-5883231, gunillaragnarsson59@gmail.com om du är intresserad av att 
hjälpa till. 
Det är roligt att bemanna tipspromenaderna. Folk är på gott humör och det är en trevlig 

stämning. Man gör också en ovärderlig nytta eftersom det är den enda inkomst föreningen 

har till all verksamhet utanför kamratstödet. 

Besök gärna vår föreningssida på Facebook:  www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping  

och vår hemsida: http:linkoping.iogt.se  

mailto:gunillaragnarsson59@gmail.com
https://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping/
http://linkoping.iogt.se/

