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Ledare 
 

Nu har säkert fler än jag börjat hoppas att den här pandemin snart lägger sig 

så att vi kan gå tillbaka till att umgås med folk som vanligt, och kanske inte 

låta bli att gå ut och fika av rädsla att andra inte ska hålla avstånd ordentligt. 

Under tiden vi väntar på detta försöker föreningen ordna aktiviteter som är 

anpassade till denna situation. Exempel på detta är digitala föredrag och 

chokladprovning med distans (mer information finns på annat ställe i denna 

5602:a). Passa också på att påverka vilka aktiviteter föreningen ska ordna 

under nästa år genom att delta på arbetsplaneträffen i januari. 

En trevlig och ganska "säker" aktivitet är att delta i de tips- och bingopro-

menader som föreningen ordnar varje söndag 10:30-12:30 i Gamla Linkö-

ping/Vallaskogen. Starten är vid kuren bredvid kapellet. Om du inte redan 

har testat - gör det!  

Lisa Hallingström 

Ordförande 

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  

Hjälp med tipspromenaderna sökes!  
 
Vi behöver fler som hjälper till med tips- och bingopromenaderna på sönda-
garna under hösten (och även under kommande vår). Har du möjlighet att 

• Skriva frågor 

• Bemanna kuren någon söndag 

Kontakta Lisa Hallingström, papperslisa@gmail.com 
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Rapport 

Hemsidefixardag - 15 augusti 

Denna lördag ”träffades” 4 stycken ivriga ”hemside-fixare” som frenetiskt 

arbetade på med hemsidan! Alla väsentliga funktioner är nu fungerade så-

väl som lite små fix i största allmänhet. Är det motförmodan något du  

saknar eller önskar att ändra - skriv en rad till Lars på larlin@lysator.liu.se 

Rapport  

Långpromenad i Vidingsjöskogen -  

20 september 

 

Två stycken deltagare dök upp i Vidingsjö och beslöt sig inom kort att gå 

mot skogen. Promenaden bjöd på ett fantastiskt ljummet höstväder, trevligt 

sällskap och det självklara fikat - kaffe är livets bensin har en ju hört.  

 

 

mailto:larlin@lysator.liu.se
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Rapport 

Kräftskivan 2020 

 

Den årliga kräftskivan gick av stapeln den 5 september hemma hos Lisa.  

Eftermiddagen inleddes av att ett flertal tipsfrågor besvarades av de 6  

vetgiriga deltagarna. Detta följdes av ett trevligt fika, där det bland annat 

serverades kaffe, te, saft, bullar och annat gott. Ytterligare ett antal quiz  

besvarades.  

 

Höjdpunkten av aftonen tog vid när maten serverades. Det bjöds på kräftor 

(såklart), västerbottenpaj, sallad, en spännande kronärtskocka till veganen 

och mycket mer! Maten var så god att inte ens någon bild hann tas  - tack 

Johan! Kvällen avslutades med musikquiz special från Lisas samling som 

syns på bilden nedan. 
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Inbjudan  

Föredrag E-sport 

Sport har alla hört talas om, men att sporta via tangentbordet?! Fenomenet 

benämns som E-sport, en växande trend på senare år.  

Detta spännande ämne kommer Johan djupdyka i den 7 november klockan 

11:00. Spetsa din öron, ta med dig musmattan och gör dig redo för att tjäna 

lite XP till dina skillz inom E-sport! Länk till föredraget nedan. 

https://call.lifesizecloud.com/5565498 

 

Är det något speciellt du undrar över eller vill höra mer om kontakta Johan 

på: johan@ragnemalm.se  

Inbjudan  

Kväll för gemensam frågeskrivning 

Varmt välkommen till en kväll med fika och gemenskap! Mellan 18:00-20:00 

den 19 oktober bjuder vi in er för att hjälpas åt att skriva frågor till tipsprome-

naden. Kvällens upplägg är drop-in med fika. Stanna hur länge ni vill!  

 

Vi kommer att träffas på Snickaregatan 2A i Kamratstödets lokaler. Det kom-

mer även att finnas möjlighet att delta digitalt med följande länk. 

 

https://call.lifesizecloud.com/5565498  

https://call.lifesizecloud.com/5565498
mailto:johan@ragnemalm.se
https://call.lifesizecloud.com/5565498
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Inbjudan  

Pumpen 2020 
Gör dig redo för årets mest nervkittlande frågetävling!  

 

Torsdagen den 19 november är det åter igen dags för IOGT-NTOs populära 
frågetävling; Pumpen. Vi träffas klockan 19:30 i Agoran i Skäggetorp för en 

kväll med kluriga frågor och mycket skoj. Ingen anmälan krävs. 

20:00 öppnar vi frågekuvertet och ägnar den kommande timmen åt att be-
svara frågorna - alla medel är tillåtna! 

? 
? 



7 

Inbjudan  

Arbetsplaneträff 

Något du gått och tänkt på som du vill genomföra med föreningen eller nå-

got som saknats under året? Styrelsen bjuder in dig och alla som är intresse-

rade av aktiviteter under 2021 till våran årliga Arbetsplaneträff. Klockan 

10:00 till 12:00 den 16:e januari träffas vi på Snickaregatan 2A i Kamrat-

stödets lokaler. Vill du hellre delta digitalt, följ länken nedan.  

Varmt välkomna! 

https://call.lifesizecloud.com/5565498  

Inbjudan  

Chokladprovning 

Choklad, choklad, det gör mig så glad! Känner du likadant? Följ då med på 

denna resa till chokladriket när vi träffas klockan 17:30 på Snickaregatan 2A i 

Kamratstödets lokaler. Under kvällen testar vi choklad på ett Covid-19 säkert 

sätt. En kostnad på max 70 kronor per person tillkommer (beror på antalet del-

tagare, kan därför komma att minskas). Anmäl dig gärna till Lisa på  

papperslisa@gmail.com  

https://call.lifesizecloud.com/5565498
mailto:papperslisa@gmail.com
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Kallelse 

Årsmöte 5602 2021 
Välkommen till ännu ett årsmöte med IOGT-NTO 5602!  Detta går av sta-
peln söndagen den 7:e februari kl 15:00 i Wavrinskysalen på Snickaregatan 

2A. 

Det blir årsmötesförhandlingar och fika. Vi hoppas att just DU vill komma 
och bidra med dina åsikter respektive idéer för att göra vår gemensamma  

förening, med dess verksamhet ännu bättre. 

Styrelsen tar gärna emot motioner till årsmötet. Dessa behöver komma in 
senast 2 veckor innan årsmötets start. Skicka dem till styrelsen via Ordfö-

rande Lisa: papperslisa@gmail.com. 

Det kommer självklart att finnas möjlighet att delta på distans. Mer  
information och möteshandlingar kommer i nästa special nummer av 

5602:an, Årsmötes-edition. 

mailto:papperslisa@gmail.com
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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/


10 

 

Aktivitet Månad Datum Tid Läs mer  

Kväll för gemensam 

frågeskrivning 

Oktober 19 18:00-

20:00 

Sida 5 

Föredrag E-sport November 7 11:00 Sida 5 

Pumpen November 19 19:30-

21:00 

Sida 6 

Chokladprovning December 7 17:30-

20:00 

Sida 7 

Arbetsplaneträff Januari  16 10:00-

12:00 

Sida 7 

Årsmöte Februari 7 15:00 Sida 8 

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 avstånd 
på minst 2 meter från varandra 

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

• Vi säljer pennor för två kronor styck 

• Vi försöker anpassa skiljeuppgiften för att undvika kontakt 

• Personalen i kuren har tillgång till handsprit 


