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Hej och God fortsättning på 2004
Du håller just nu det första numret av 5602-föreningens nya informationsblad i din hand. Vi
gör nu ett försöka att samla informationen till våra medlemmarna i ett litet informationsblad,
som skall komma ut 4 gånger under året.
Det blir inbjudningar till olika aktiviteter, lite rapporter från genomförda arrangemang, info
från distriktet osv.

Planer inför 2004
Inför årsmötet den 8 februari har styrelsen tagit fram ett förslag till arbetsplan. En del
gammalt känns igen men det finns också en hel del nya inslag.
I Linköping pågår en översyn av kommunens drog- och alkoholpolitiska program. Vi har i vår
förening tänkt delta i detta arbete, dels genom en liten egen arbetsgrupp och dels genom stöd
till nykterhetsrörelsens representant i styrgruppen.
IOGT-NTO-distriktet har startat ett utvecklingsprojekt med namnet ”Dubbelt Upp-Du”. Målet
är att fördubbla antalet medlemmar och aktiviteter. Projektet startar våren 2004 med
inriktning på Norrköping, Linköping och Vadstena. Vi ska delta i utvecklingsprojektet och
försöka dra nytta av gemensamma idéer och satsningar.
Studiecirkelverksamheten behöver utvecklas och gärna i samarbete med andra IOGT-NTOföreningar. Vi ska försöka få igång en kort cirkel kring kommunens nya drog- och
alkoholpolitiska program. Vi ska också undersöka intresset för en internationell studiecirkel i
samband med träffen om Sri Lanka den 14 mars. Dessutom ska vi bevaka eventuell ny
studiesatsning från NBV.
Medlemsinformationen ska bli bättre, bl.a. genom den nya föreningstidningen och Sobernet.
Vad tycker du att vi ska prioritera under året? Vad intresserar dig mest? Hör av dig till någon i
styrelsen och kom om möjligt på årsmötet.

Sri Lanka
IOGT-NTO-rörelsen har sedan 1970-talet bedrivit ett omfattande biståndsarbete
på Sri Lanka. Genom åren har många olika sociala projekt genomförts under
mottot ”Hjälp till självhjälp”.
I höstas var Jenny och Anja Ragnarsson med på UNF:s projektresa till Sri
Lanka. De fick då möjlighet att se en del av projekten och även träffa ungdomar
från Sri Lankas IOGT. Givetvis fick de även tid att se en del av landets
fantastiska natur och kultur.

Söndagen den 14 mars kl. 15.00 i Wavrinskysalen kommer Jenny och
Anja att berätta om sina intryck från Sri Lanka. Vi kommer att få en inblick i de
olika projekten och dagens situation på Sri Lanka. De kommer också att visa
bilder, kläder och lite souvenirer.
Vi kommer under träffen också att diskutera fortsatt internationellt arbete på
hemmaplan och undersöka intresset för en studiecirkel.
Välkomna! IOGT-NTO 18, 531 och 5602 i Linköping.

Utflykt till Motala motormuseum 29 februari
Motala har ett av de bästa motormuseerna i landet.
Där finns ett antal gamla bilar som har ägts av celebriteter som Karl Gerhard och Kar de
mumma.
Dessutom finns många motorcyklar, radioapparater och andra maskiner och apparater.
Mycket är 50-talsinspirerat inte minst det mysiga caféet med jukebox m m.
Vill ni veta med gå in på www.motala-motormuseum.se.

några små exempel på miljöer

Dit går färden den 29 februari.
Vi samlas på parkeringen i Gamla Linköping klockan 14.00 för att samåka till Motala.
Entrén till museet är 50 kr för vuxna, 30 kr för barn och 120 kr för familj.

Glimtar från det gångna året
Året som gick har bjudit på en hel del varierande verksamhet. På årsmötet kommer
verksamhetsberättelsen att redovisas men några glimtar kommer här:
•
•
•
•
•
•

Två träffar tillsammans med Sällskapet Länkarna samt en träff om
Tolvstegsprogrammet gav en hel del nya tankar.
Föreningskampen i Muggebo var ett nytt lyckat grepp.
Aktivitetsdagen i Gamla Linköping samlade mycket folk.
Kräftskivan var lika trevlig och välsmakande som vanligt.
Nio tipspromenader i Gamla Linköping gav både PR och intäkter.
30:e plats i frågetävlingen Pumpen var ingen toppnotering men vi hade kul ändå!

Vilket namn på detta ”informationsblad” ?
På framsidan står det ”5602:an”. Ett infoblad bör ju ha ett bra namn, så därför efterlyses
namnförslag.
Skicka förslag till Jan Svensson,
e-post: jan.sven.svensson@telia.com eller Fårhusv. 11,
586 66 Linköping. Pris utgår till bästa förslag.
Alla synpunkter på innehåll, utseende osv. är också mycket välkomna !

MAT & PRAT
Vi träffas och äter tillsammans och pratar.
Fredag 19 mars kl 18.30
i Wavrinskysalen.
För något år sedan provade vi med framgång på denna enkla och trivsamma aktivitet. Nu
fortsätter vi. Kom, ät, prata om allt mellan himmel och jord, och ha det trevligt tillsammans.

Anmälan senast 12 mars
Till 21 30 00 (Ragnarsson)

Kallelse
Föreningsombud och medlemmar i Linköpings IOGT-NTO-krets inbjuds till

Årsmöte
lördagen den 13 mars 2004 kl 15.00 i Östra Skrukeby församlingshem.
På programmet:
Årsmötesförhandlingar
Servering
Underhållning

Välkomna
Kretsstyrelsen

lf 4998 Roxens Fäste

Tipspromenader
IOGT-NTO-rörelsens tipspromenader i Gamla Linköping fortsätter som vanligt varje söndag
kl. 10.00-13.00. Vår förening ansvarar var fjärde söndag. Detta innebär att sätta upp
tipstavlor, sälja tipslappar och bingobrickor, plocka ned tavlorna samt skriva frågor.
Vanligtvis delar vi upp bemanningen på två pass med skifte kl. 11.30.
Tipspromenaderna är omtyckta med ett hundratal besökare per gång. Främsta syftet är att
profilera IOGT-NTO-rörelsen men det ger också ett värdefullt ekonomiskt tillskott (totalt ca
30 000-40 000 kr per år).
Fundera på när du skulle kunna bemanna något pass. Lediga söndagar är 29/2, 28/3, 25/4 och
23/5.

Kalender
Feb

1
8
29
29
Mars 13
14
19
28
April 3

Tips och bingopromenad
Årsmöte i Muggebo kl 15.
Tips och bongopromenad
Motala Motormuseum
Kretsårsmöte i Östra Skrukeby
församlingshem
Sri Lanka. Anja och Jenny Ragnarsson
berättar.
Mat & prat i Wavrinsky kl 18.30
Tips och bingopromenad
Distriktsårsmöte

