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Ledare 
 

Sommaren lider mot sitt slut och visst har den varit annorlunda, som så 
mycket annat detta år. Men några saker består och en av dem är föreningens 
kräftskiva som du är välkommen till (läs mer på annan plats i utskicket). 

Till hösten börjar också våra tipspromenader i Gamla Linköping. Det är ett 
trevligt sätt att möta människor i alla åldrar, som passar på att få lite frisk 
luft och testa sina kunskaper. Vi behöver folk som hjälper till att bemanna 
dessa - se annan artikel. 

Om du har idéer om aktiviteter du skulle önska att föreningen genomför får 
du gärna höra av dig till någon i styrelsen! 

Passa på att samla lite soltimmar innan höstmörkret lägger sig över oss. 

5602:an är en digital tidning som skickas ut via epost till medlemmarna i 

IOGT-NTO-föreningen och andra intresserade. 

Om du vill få tidningen via epost till dig, skicka din epost till 

nattspilby@gmail.com  

Nya redaktörer & ny design 
 
I och med att de tidigare redaktörerna Jan Svensson och Gunilla Ragnarsson 
har gått vidare till nya projekt har två nya redaktörer tagit vid - Natalie Sö-
derpil Jakauby och Jimmy Björnholm. Vi båda är delaktiga i styrelsen och i 
mediakommittén som bland annat sköter 5602:an och förhoppningen är tid-
ningen ska behålla sin viktiga funktion att sprida information till medlem-
mar och andra intresserade.  

Vi passade även på att uppdatera utseendet och hoppas att den ska fungera 
lika bra som den tidigare har gjort! Har du någon åsikt om den nya desig-
nen, exempelvis för stor text? För blå? Fler eller färre bilder? Kan du höra 
av dig till mejladressen nattspilby@gmail.com så tar vi tacksamt emot din 
input. 

Trevlig läsning!! 
/Natalie och Jimmy 

mailto:nattspilby@gmail.com
mailto:nattspilby@gmail.com
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Tack Jan och Gunilla för ert arbete!  

 

Innan vi går vidare vill vi nya redaktörer och styrelsen passa på att säga ett 
varmt tack till Jan och Gunilla för den tid och arbete som lagts ned på 
5602:an under alla dessa år. Tidningen har alltid varit ett nöje att läsa och 
fyllt en oerhört viktig funktion i föreningen - ert bidrag har varit ovärderligt. 
     Tack så mycket!  

Hjälp med tipspromenaden sökes! 

 

Snart kör vi igång med tipspromenader i Gamla Linköping igen, söndagar 
kl. 10:30-12:30. Det är ett bra sätt för föreningen att synas, och ger också 
pengar till vår verksamhet. Dessutom är det väldigt uppskattat av många 
deltagare eftersom väldigt många aktiviteter har lagts ned i Covid-19-tider. 

HJÄLP TILL genom att 

- skriva frågor (vi bygger upp en frågebank) 

- bemanna start/mål (om du inte stått tidigare får du stå med någon erfaren) 

- administrera kuponger och vinster mellan söndagarna 

Om något av detta (eller flera uppgifter) låter som att det passar dig, hör då 
av dig till Lisa Hallingström (papperslisa@gmail.com). 

Ny Hemsida 

 

Vi har en ny hemsida med uppdaterad design som fortfarande är under upp-

byggnad. Den gamla hemsidan har tagits ner och vi har tyvärr inte tillgång 

till det som fanns på den längre.  

Den nya hemsidan kan hittas via informationssida i slutet av tidningen eller 

på den här länken: https://iogtlinkoping.se/.  

Har ni några förslag på ändringar på hemsidan eller bilder från aktiviteter tar 

vi gärna emot dessa! Kontakta Lars på: larlin@lysator.liu.se eller via formu-

läret på hemsidan.  

https://iogtlinkoping.se/
mailto:larlin@lysator.liu.se
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Inbjudan  

Den årliga varpan  
 

NSF Linköping bjuder in till den årliga varpan! I år kommer denna aktivitet 
ligga i samband med kräftskivan, men det går att delta på bara varpan om så 
önskas. Den 5:e september träffas vi kl. 11:30 i Muggebo och påbörjar kas-
tandet vid 12. På grund av sportens utformning krävs det att vi är ute och vi 
kommer självklart ha tillräckligt med plats 
för alla. Hoppas vi ses där! 

Skicka frågor och anmälningar till  

Annethe på:  

Billenius_sattuna@hotmail.com eller   
telenr: 070-5815556  

Inbjudan  

Digital fixa-hemsida-dag  
 

Mediakommittén bjuder den 15:e augusti in till en 
digital fixa-hemsidan-dag! Tanken är att den nya hemsidan ska fyllas upp med 
texter och en design med hjälp av er medlemmar. Dagen börjar kl. 10.00 och 
planeras pågå till kl. 18.00, men hoppa in när det passar dig, oavsett om du 
stannar 10 minuter eller hela tiden. Inga förkunskaper krävs!  

  

Anmäl dig genom att skicka ditt skype användarnamn till larlin@lysator.liu.se 
så bjuder Lars in dig till mötet när det är dags. Vid eventuella frågor eller om 
du behöver hjälp skicka till samma mailaddress 

 

mailto:Billenius_sattuna@hotmail.com
mailto:larlin@lysator.liu.se


5 

Inbjudan  

Kräftskivan  
 

Årets kräftskiva går av stapeln direkt efter varpan, det vill säga kl. 14.00 
den 5:e september. På grund av rådande omständigheter kommer aktivi-
teten att hållas utomhus, men fortfarande vid NSFs Muggebo. Tillgång 
till toaletter och rinnande vatten finns. 

På programmet 

- tipspromenad utomhus (vid regn kan den flyttas in) 

- andra uteaktiviteter där vi kan hålla distans 

- god mat (både kräftor och annat gott) 

- musikfrågesport 

• Pris: 140 kronor per vuxen (150 kr om man ej är medlem i LF 
5602) och 40 kronor per barn i skolålder.  Maxpris för familj bo-
ende på samma adress är 300 kr. Detta betalas på plats kontant el-
ler med Swish  

• När: 5:e september kl. 14.00 

• Var: Muggebo 

• Att ta med: Ett glatt humör och varma kläder då det kan bli kallt 

 

Anmäl deltagande och eventuell specialkost till linkoping@iogt.se 

Vid frågor kontakta Johan på 0708778248  

mailto:linkoping@iogt.se
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Inbjudan  

Långpromenad i Vidingsjöskogen  

5602 bjuder in till en långpromenad i den natursköna Vidingsjöskogen.     

Samlingen sker vid 14:00 i Vidingsjö motionscentrum den 20 septem-

ber. Promenaden blir cirka 7 km lång, så se till att ha på dig bekväma 

skor och ha med tillräckligt med vatten. Fika är också att rekommen-

dera.  
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Rapport 

Rapport från föredrag om  

det nya distriktet - 13 maj  

 

Det spännande och lärorika föredraget, enligt deltagarna, handlade 

om det nya distriktet. Det var cirka 5 deltagare, utöver föreläsarna, 

som deltog via distans.  

 

Rapport  

Rapportera från discgolf den - 30 maj  

 

Den 30:e maj mötes 4 deltagare och 2 handledare 

upp för en dag med discgolf. Vi möttes på Ryds 

motionscentrum och började med att lära oss hur 

man kastar disc:ar. Efter ett antal test kast gav vi 

oss ut på banan.  Efter 3 stycken hål så skadade 

sig tyvärr en av deltagarna, detta ledde till att ak-

tiviteten avbröts. Trots det plötsliga slutet var ak-

tiviteten omtyckt och personen som skadade sig 

kom snabbt på benen. 
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Föreningstidningen 5602:an 

Natalie Söderpil Jakauby, Rydsvägen 256A, 584 34 Linköping 

  076 814 07 33   nattspilby@gmail.com  

Jimmy Björnholm, Rydsvägen 282, 584 39 Linköping   

  070 045 80 03   karhusaari.jimmy@gmail.com  

Styrelsens kontaktinformation 

Ordförande    Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping 

                            070 496 80 66  papperslisa@gmail.com  

Vice ordf.      Johan Ragnemalm, Tornhagsvägen 15, 582 37 Linköping    

                            070 877 82 48  johan@ragnemalm.se  

Sekreterare    Natalie Söderpil Jakauby, Rydsvägen 256A, 584 34 Linköping 

                            076 814 07 33  nattspilby@gmail.com  

Kassör           Gustav Bylund, Kaptensgatan 19A, 582 12 Linköping 

                            073 026 26 86  hello@gustavbylund.se 

Studieledare  Camilla Ringström, Ödegårdsgatan 8, 587 24 Linköping   

                            070 815 15 11 arbetsmyran72@icloud.com 

Ersättare       Jimmy Björnholm, Rydsvägen 282, 584 39 Linköping   

                            070 045 80 03   karhusaari.jimmy@gmail.com 

Ersättare       Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping   

                            070 301 88 94   larlin@lysator.liu.se 

 Övrig information 

Föreningens hemsida: https://iogtlinkoping.se/  

Facebook: https://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping/  

Distriktsexpedition: Snickareg. 2A, 582 26 LINKÖPING. Tel: 013-10 40 40. 

mailto:nattspilby@gmail.com
mailto:karhusaari.jimmy@gmail.com
mailto:papperslisa@gmail.com
mailto:johan@ragnemalm.se
mailto:nattspilby@gmail.com
mailto:hello@gustavbylund.se
mailto:arbetsmyran72@icloud.com
mailto:karhusaari.jimmy@gmail.com
mailto:larlin@lysator.liu.se
https://iogtlinkoping.se/
https://www.facebook.com/IOGTNTO.Linkoping/
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Aktivitet Månad Datum Tid Läs mer  

”Fixa-hemsidan-dag” Augusti 15 10:00-

18:00 

Sida 4 

Varpa September 5 11:30 Sida 4 

Kräftskiva September 5 14:00 Sida 5 

Långpromenad i  September 20 14:00 Sida 6 

Kalendarium 

Tipspromenad  

Nu sätter vi igång igen med den omtyckta tipspromenaden i Gamla  

Linköping! Vi har uppstart söndag den 6 september klockan 10:30-12:30. 
Efter det kör vi varje söndag samma tid under hösten. 

På grund av det rådande läget har vi valt att sätta upp ett antal riktlinjer: 

• Vi accepterar inte deltagare med förkylningssymptom 

• Vi tillåter bara en person åt gången i luckan  

• Kön börjar en bit bort och vi uppmanar deltagare att hålla ett av-
stånd på minst 2 meter från varandra 

• Vi uppmanar till sällskap på max 4 personer per grupp och att und-
vika mer än en grupp vid varje fråga 

• Vi lånar ej ut pennor utan säljer för 2 kronor styck för de som inte 
har med sig en egen 

• Vi försöker anpassa skiljeuppgiften för att undvika kontakt 

• Personalen i kuren har tillgång till handsprit 


