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Ledare 
Äntligen kan vi börja träffas under lite mer normala förhållanden. Jag 
hoppas att du anmält dig till vår kräftskiva! 
 
En populär verksamhet som drar igång efter över ett halvårs uppehåll 
är våra tips- och bingopromenader i Gamla Linköping på söndagar. Kom 
gärna förbi en söndag och delta! Vi vill också väldigt gärna ha fler 
som hjälper till att genomföra dem (se mer info nedan). 
 

Vad skulle du vilja jobba med för frågor i vår förening? Du kanske 
brinner för alkoholpolitik, eller socialt arbete, eller något annat 
som rör våra hjärtefrågor. Hör av dig till någon i styrelsen så gör vi 
något bra tillsammans. 

 
Passa på att ta en lång promenad eller liten picknick med nån du inte 
träffat på länge, innan höstmörkret sänker sig helt över oss. Vi 
behöver bry oss om varandra. 
 
 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  

En trevlig stund i Gamla Linköping 
Under september, oktober och november kommer vi att köra tips- och 
bingopromenader på söndagar 10:30-12:30 i Gamla Linköping igen. Vi 
behöver fler som hjälper till under hösten (och även kommande vår). 
 
Det vi främst behöver hjälp med är att bemanna start och mål, där man 
säljer tips- och bingokuponger samt rättar inlämnade 
tipskuponger. Många trevliga personer passerar luckan varje söndag - 
passa på att vara med och prata med nya människor! Om du inte tidigare stått 
där får du naturligtvis sällskap av någon van person. 
 
 Hör av dig till Lisa Hallingström (papperslisa@gmail.com) 
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5602:an nummer 60! 

Som framgår av rubriken är detta det 60:de numret av medlemstidningen och 
vi tänkte uppmärksamma det lite särskilt! Det första numret gavs ut 2004 och 
knåpades då samman av Jan. Ännu idag ges tidningen fortfarande ut cirka 4 
gånger per år och innehåller fortfarande (förhoppningsvis) matnyttig           
information som medlemmarna med glädje konsumerar! 

Har du något roligt minne som berör 5602:an eller några aktiviteter du vill 
dela med dig av? Hör gärna av dig till redaktörerna genom att svara detta   
utskick eller till Jimmy. Nedan har vi en bild från det första numret och första 
numret går även att hitta på  vår hemsida där du hittar alla andra tidnings-
nummer. 

mailto:karhusaari.jimmy@gmail.com


Höstutflykt med grillning i Tinnerö 

Häng med på en härlig utflykt i vackra Tinnerö eklandskap söndagen den 26 
september. Vi samlas vid Coop i Södra Ekkällan (Garnisonsvägen 50) kl. 
12.00. Därifrån tar vi en skön promenad i eklandskapet och vid ca 13.00 slår 
vi oss ner vid Smedstads dammar där vi grillar, spelar kubb och umgås. Det 
går bra att komma direkt till grillplatsen vid Smedstads dammar om du inte 
vill promenera.  

Du tar själv med något att grilla och glöm inte något att dricka. Styrelsen fixar 
grillkol och tillbehör.  

Hoppas vi ses!  

 Har du frågor om utflykten? Då kan du ringa eller sms:a till Johanna 
 Dahlgren på nr 0761-301544. 

Workshop om politisk påverkan 

För att göra samhället (i vårt tycke) lite bättre krävs att vi kan påverka poli-
tiskt. Detta kan ske på många olika sätt. Hur kan vi i vår förening bäst arbeta? 

Under denna workshop diskuterar vi olika sätt att påverka, och vad som 
skulle passa oss bäst i vår förening. Jag hoppas att just DU vill bidra med 
idéer eller kanske bara vilja att göra något när vi väl kommit på hur vi vill 
arbeta. Välkommen! 

• När: 21:a oktober kl 18:00-20:00 

• Var: Stolplyckekapellet (vår föreningslokal, för address se övrig information 
sida 5) 

• Anmälan: Ingen anmälan, dyk bara upp! 



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  

Joakim Nilsson, Gråbrödragatan 12, 582 18 Linköping 

  072 234 60 53  joakim.nilsson@gmx.com 

Styrelsens kontaktinformation 

Ordförande    Lisa Hallingström, Tingsvägen 23, 584 22 Linköping 

                            070 496 80 66  papperslisa@gmail.com  

Vice ordf.      Johanna Dahlgren, Melskogsvägen 10, 590 45 Brokind 

                            076 130 15 44  johannamariaemelie@hotmail.com 

Sekreterare   Lars Lindholm, Arrendegatan 75, 583 31 Linköping   

                            070 301 88 94   larlin@lysator.liu.se 

Kassör         Joel Berglund, Allmogegatan 102, 583 33 Linköping 

                            070 964 30 71  joel.berglund@protonmail.com 

Studieledare   Jimmy Björnholm, Rydsvägen 282, 584 39 Linköping   

                            070 045 80 03   karhusaari.jimmy@gmail.com 

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

                            076 814 07 33  nattspilby@gmail.com  

Ledamot        Joakim Nilsson, Gråbrödragatan 12, 582 18 Linköping 

                            072 234 60 53  joakim.nilsson@gmx.com 

Övrig information 

Föreningens hemsida: https://iogtlinkoping.se/  

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

Föreningslokal: Stengatan 4, 582 28 Linköping  
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Kalendarium 

Aktivitet Månad Datum Tid Läs mer  

Höstutflykt med 

grillning i Tinnerö 

September 26 12:00 Sida 4 

Workshop om poli-

tisk påverkan 

Oktober 21 18-20 Sida 4 


