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Ledare
Nu har föreningen haft sitt årsmöte och en ny styrelse har börjat jobba. Vi
tackar för förtroendet att leda föreningen och ber samtidigt om er hjälp att
genomföra alla de aktiviteter vi (så småningom) skulle vilja göra tillsammans. Du kanske är bra på att ordna en kul fest, eller att baka, eller bemanna
våra tips- och bingopromenader? Alla bidrag är lika värdefulla. Hör av dig
till någon i styrelsen om du känner att du kan och vill göra något.
Ännu ett tag kommer vi att behöva undvika att träffas på annat sätt än via nätet. Under våren kommer vi att hålla en speleftermiddag via nätet samt ett
föredrag om gårdsförsäljning. Se notiser om dessa aktiviteter på annan plats.
Föreningens kamratstödsverksamhet kommer under våren att flytta till en ny
och större lokal, där även föreningens andra aktiviteter kan få plats. När så
blir möjligt är det läge för en "inflyttningsfest". Innan dess kommer vi säkert
att behöva bärhjälp.
Eftersom vi alla måste begränsa hur vi möts fysiskt, ta dig då tid att umgås på
annat sätt med någon du inte träffat på länge. Ring en gammal släkting eller
vän, eller videofika med någon du saknar.
Ha det gott i vårsolen!
Lisa Hallingström, ordförande

Förbundskurser
Är du intresserad av att delta på någon av förbundets kurser eller andra liknande arrangemang (exempelvis Socialt forum)? När det blir dags, kom då
ihåg att du kan få upp till halva kursavgiften subventionerad av föreningen.
Hör av dig till någon i styrelsen redan före kursen!

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

Ny egen lokal!
Föreningen får en "egen" lokal den 15 april! Vi intar då Stolplyckekapellet
som vi hoppas ska bli en riktigt bra lokal för både Kamratstödet och vår övriga verksamhet (när den kan börja utövas fysiskt). Förutom att vi ska ha
föreningens egen verksamhet i lokalen kommer vi att hyra ut den per timme/
kväll till andra föreningar som behöver någonstans att träffas.
Vid flytten dit (april-maj) kommer vi att behöva hjälp bland annat med att
bära saker. Om du kan tänka dig att hjälpa till, hör då av dig till Camilla på
arbetsmyran72@icloud.com

Egen aktivitet?!
Håller du på med någon rolig hobby eller annan slags aktivitet, och vill visa
fler vad du gör? Då får du gärna göra en prova på-aktivitet för våra medlemmar. Hör av dig till någon i styrelsen om du är sugen.

Syntolkning finns nu tillgänglig
För att göra 5602:an så tillgänglig som möjligt finns det nu textförklaringar,
så kallade alt-texter, för varje bild i tidningen. Det innebär att exempelvis om
en person med synskada använder ett program för textuppläsning beskrivs
bilden i ord.

Mediekommittén - Vill du vara med!?
Vill du vara med och skriva 5602:an i framtiden? Vill du påverka utseendet
eller innehållet på våran hemsida? Vill du vara med och ha hand om
föreningens facebook sida? Gå då med i 5602:s mediakommitté!
Kontakta Jimmy på karhusaari.jimmy@gmail.com om du är intresserad. Inga
förkunskapskrav, vi löser det här tillsammans!

Tipspromenader - hjälp sökes!
Skulle du vill göra föreningen en stor tjänst och hjälpa till med tipspromenaderna? Styrelsen söker dig som vill ta hand om tips- och bingopromenaderna
under hösten (Startar upp när restriktionerna släpper). Har du möjlighet att
skriva frågor, organisera andra som vill bemanna kuren eller rentav bemanna
kuren själv? Kontakta Lisa på papperslisa@gmail.com

Rapport

Kväll för gemensam frågeskrivning
Den 19 oktober träffades två deltagare i lokalen och en medlem anslöt sig
via LifeSize för att skriva frågor som skulle kunna användas framåt för
tipspromenaderna. De tre deltagarna arbetade
flitigt på och hade trevligt tillsammans.

Rapport

Föredrag om E-sport
Föreningen samlades den 7:e November via Lifeize för att lyssna på ett
föredrag av Johan om E-sport, både generellt men också med utgångspunkt i
hans brors karriär. Vi fick en grundligt genomgång av historiken kring sporten och sedan mer personliga upplevelser. Efter föredraget så fyllde föräldrarna på med anekdoter och sina tankar kring det hela.
Allt som allt var vi 4 stycken deltagare utöver Johan och det var uppskattat
av lyssnarna! Tack går till Johan för föredraget.

Rapport

Pumpen
Torsdagen den 19 november var det återigen dags för IOGT-NTOs populära
frågetävling; Pumpen. I år hölls 5602s deltagande i tävlingen digitalt vilket
överlag funderade bra. Totalt deltog 9 personer och föreningen kom på 10:de
plats i tävlingen. Vi vill tacka alla deltagare och hoppas vi får lika kul nästa
år!

Rapport

Chokladprovning
Via Lifesize träffades 7 deltagare den 7:e december med Johan som ledsagare. Under veckan innan hade Johan förberett och delat ut paket med

choklad till deltagarna, med dessa paket öppnade så utfördes ett blindtest där
deltagarna sedan fick rangordna vilket som var bäst. Bäst var Marabous
mjölkchoklad vilket visar på att även de billigare alternativen ibland kan
vara de bästa.

Rapport

Arbetsplaneträff
Årets första aktivitet inföll den 16 januari med 7 deltagare via Lifesize. Det
kommande årets aktiviteter diskuterades och ett antal förslag kom upp, exempelvis en bokcirkel, brädspelskväll-online och stadsvandringar. Dessa antecknades och skickades med till styrelsen. Förhoppningsvis förbättras situationen med Covid-19 längre fram under året och lättar upp för fysiska träffar
igen.

Rapport

Årsmötet 2020
Föreningens årsmöte 2020 genomfördes den 7 februari via Lifesize med ett
deltagande på 18 medlemmar, vilket är det högsta sedan många år! Verksamheten för 2020 har lagts till handlingarna och planer för kommande år har

fastställts.
En delvis ny styrelse tar vid med Lisa, Johanna, Lars, Joel, Jimmy, Natalie
och Joakim. Vi önskar den nya styrelsen ett varmt lycka till. Ambitioner och
förväntningar är stora trots de utmaningar som finns för tillfället.

Inbjudan

Promenader med Kamratstödet
Varje vecka träffas Kamratstödet och promenerar tillsammans. Vilken dag
och tid som gäller finner du på deras facebook-sida:
https://www.facebook.com/kamratstodetlkpg
Den här veckan träffas vi Lördag den 20:e Mars klockan 11.00 utanför sporthallen i Linköping.

Inbjudan

Digital Brädspelskväll
Den 27 mars, mellan 14:00-18:00, träffas vi på Lifesize,
https://call.lifesizecloud.com/7736649, för en digital bräd-och
sällskapsspelkväll . Du är välkommen att titta in när som helst under tiden
och gå tidigare om du behöver. Använd gärna hörlurar med en bra mikrofon.
Vid eventuella frågor hör av dig till Joakim på joakim.nilsson@gmx.com

Inbjudan

Tre förslag på studiecirklar
Fixa lite fika, sätt dig bekvämt och lär dig något nytt tillsammans med andra.
Här nedan är tre förslag på studiecirklar som startas upp efter intresse. Anmäl
dig till Johanna på johannamariaemelie@hotmail.com, så bestämmer
deltagarna ett datum som passar för alla deltagare, informationen kommer
även upp på vår facebook-sida om du vill gå med i cirkeln då.
•

Alkohol och coronapandemin - om människor, samhälle och politik

Vi läser och diskuterar 2021 års rapport i rapportserien Alkoholen
och samhället.
•

Jag som var så rolig att dricka vin med : rapport från ett år som
nykter alkoholist
Bokcirkel. ”En berättelse om en människas kamp för att bli frisk,
men också en skoningslös betraktelse av en kultur marinerad i
alkohol.” Du läser/lyssnar. Vi diskuterar.

•

Samhällskris och krisberedskap
Vad innebär olika typer av kriser för människor? Kan vi
förbereda oss? Hur hanterar vi kriser? Under första träffen
bestämmer vi tillsammans vilka teman vi vill fördjupa oss i.

Inbjudan

Föredrag om Gårdsförsäljning
Undrar du vad debatten om gårdsförsäljning handlar om, och vad det finns
för förslag runt det? Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO-förbundet,
berättar om detta den 29 April klockan 19:00 via
https://call.lifesizecloud.com/7736649
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