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Ledare
Det blir ljusare och ljusare, och snart är det sommar. I år är det
kongressår, och för första gången ska IOGT-NTO hålla en helt digital
kongress. Det här ger extra möjligheter att vara med även om man inte
kan ta flera dagar till att åka iväg. Den 8 juni kommer alla
handlingar att finnas tillgängliga på nätet, och ALLA medlemmar har
rätt att prata, skriva och lägga förslag i alla frågor. Passa på att
titta efter om det finns någon fråga som ligger dig extra varmt om
hjärtat, och följ (och var med i) debatten om detta!
Kamratstödet har flyttat till Stolplyckekapellet, som bjuder på mycket
rymligare lokaler än vi tidigare haft. Än dröjer det ett tag innan vi
kan ha en riktig inflyttningsfest, men titta gärna förbi och se hur
fint det är.
Till hösten hoppas vi kunna gå tillbaka till fler fysiska träffar, och
även starta tips- och bingopromenaderna igen. Hoppas att vi ses på
någon av dem!
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.

Hjälp sökes!

Till hösten kommer vi förhoppningsvis att kunna köra tips- och
bingopromenader på söndagar i Gamla Linköping igen. Vi behöver fler
som hjälper till under hösten (och även kommande vår).
Har du möjlighet att
• skriva frågor (några eller många - alla bidrag är välkomna)
• bemanna kuren någon söndag
Hör av dig till Lisa Hallingström (papperslisa@gmail.com).
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 lokal!
Kamratstödet är nu inflyttad i den nya lokalen på Stengatan 4, i Stolplyckekapellet. Flytten gick bra och Kamratstödet såväl som besökare är nöjda. Kom
gärna och hälsa på om ni har vägarna förbi!
Det finns även möjlighet att hyra lokalen, kontakta Mattias och Camilla på
lkamratstod@gmail.com för mer information och kostnad.
Här kommer några bilder från den nya anlagda trädgården och insidan.

Information från Kamratstödet
Kamratstödet har nu i regel öppet i enlighet med tiderna nedan, men håll
gärna koll på Kamratstödets facebooksida för uppdateringar vid eventuella
förändringar.
•

Måndag - torsdag 9-6

•

Fredag 9-15

Kamratstödet träffas även fortlöpande för promenader som även annonseras
via facebooksidan. Om du inte använder facebook kan du även nå Matti på
076-7107428.

Fastighetsföreningen Enighet & Vänskap
Fastighetsföreningen Enighet & Vänskap, som förvaltar fastigheterna på
Snickaregatan 2 (precis vid järnvägsstationen), har frågat om vår
förening vill ingå i fastighetsföreningen (som just nu består av
medlemmarna i IOGT-NTO-föreningen 18). Styrelsen har ställt sig
positiv till detta och vidare diskussioner följer om exakt hur detta
ska utformas. Har du någon åsikt kontakta gärna styrelsen!

Drogpolitiskkommitté
Föreningen har format en drogpolitiskkommitté som värnar om föreningens
intressen. Just nu finns det 3 medlemmar. Är du intresserad av att vara med
och påverka dagens drogpolitiska landskap kontakta Johan på
johan@ragnemalm.se

Rapport

Digital Brädspelskväll
Den digitala brädspelsträffen genomfördes på eftermiddagen den 27:e mars
via LifeSize. Det var 4 spelande deltagare med 2 stycken tillfälliga besökare
som hade mycket trevligt. Spel som spelades innefattar 7 Wonders, For Sale,
6 nimmt och The Crew.

Rapport
Föredrag om gårdsförsäljning
Föreläsning om gårdsförsäljning den 29 april ställdes tyvärr in på grund av
bristande deltagande.

Inbjudan

Kräftskivan 2021
Den 4:e september med start 15:00 är det dags för årets kräftskiva! Varmt
välkommen.
Vi kommer hålla till i vår nya föreningslokal på Stengatan 4 i Linköping,
anmälan och övriga frågor sker till joakim.nilsson@gmx.com .Vid anmälan
inkludera hur antalet personer, allergier och eventuell specialkost.
Mer info kommer att komma på facebooksidan och till de anmäldas mejl när
det börjar närma sig.
Vill man hjälpa till med fika, matlagning, 5-kamp eller något annat får man
gladeligen höra av sig!
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