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Ledare
Året börjar gå mot sitt slut, och snart är det 2022. För att vi tillsammans ska
kunna göra en riktigt bra arbetsplan för föreningen har vi en träff där alla kan
diskutera vad vi vill ska hända i föreningen, både övergripande och enskilda
aktiviteter. Läs mer om detta på sidan 8.
En aktivitet med många år på nacken är frågetävlingen Pumpen, där föreningar runt om i landet tävlar mot varandra, var och en från sin stad. Det brukar
vara intensivt men väldigt roligt. Läs mer om detta på sidan 7.
Ha det gott och tänd ett ljus i höstmörkret!
Lisa Hallingström
Ordförande

Tipspromenader
Under oktober och november kommer tips- och bingopromenaderna fortsätta
på söndagarna 10:30-12:30 i Gamla Linköping.
Vi behöver främst fortsatt hjälp med 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

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

Notis

Kamratstödet information
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 10-17

•

Fredag 10-15

•

Sista lördagen varje månad 14-20

Kamratstödet träffas även fortlöpande för promenader som även annonseras
via facebooksidan. Om du inte använder facebook kan du även nå Matti på
076-7107428.
Inom kort kommer Kamratstödet starta studiecirklar såsom Mamma-grupp,
Matlagnings-grupp samt pyssel-grupp! Det kommer mer information om
detta på Facebook.

Jul och nyår
Kamratstödet kommer även ha öppet under jul- och nyår
•

Julafton 12-21

•

Nyårsafton 14-24

Rapport

Kräftskivan
Den fjärde september träffades vi för den årliga kräftskivan i vår
föreningslokal! Det var stort intresse och 20 stycken hungriga deltagare tog
sig till detta spektakel.
Det fikades, lektes, sjöngs, åts och musikquizades! Den vinnande gruppen i
musikquizet var ”Dom tre muskettörerna & Matti” så stort grattis till dom!
Alla tog sig sedan hem väldigt mätta efter mycket samtal, mat och skratt. Om
man vill fortsätta att sjunga dom fina sånger vi skapade under kvällen så kommer de på nästa sida!

Kräftskivan låtar

----

Kaffe, kaffe, saft och barn

Vissa äter kräftor

Fika, lekar hela dan

Andra äter paj

Västerbottenpaj är gott.

Med lekar och med kräfthatt

Kronärtskocka också flott.

Blir det ett partaj

Kräftorna är där så klart

Vi umgås med varandra och lyssnar
på musik

Alldeles, alldeles underbart
Melodi: Blinka lilla stjärna

---Min hatt den har tre kanter
En tallrik finns därmed
Och kräftor kräva haklapp
Med lyktor som vi har

En duk med dekorationer
Och västerbottenpaj
Och dill vi har i lagen
Och ost på frallan med
Vi har en god gemenskap
Vi leker dag och natt

Och festen slutar inte
Förrän sommaren blir till höst
I lyktors sken vi fiskar
Vid kräftans premiär
Den kommer i augusti
Vid skördetidens slut
Melodi: Min hatt har 3 kanter

Vi kryddar det med dill och inte ars
nik
Melodi: Imse vimse spindel

---Kräftor och klor
Hattar och skor
Här är det långbord dukat till fest
Klotång och dill
Sällskap därtill
Roligt att här va’ samman
Efter vår fest är kylskåpet tämt
Bara citron och skalhögar glömt
Och sakta sprids kompostlukten runt
Mörkret har redan fallit
Melodi: Å jänta och jag

Rapport

Höstutflykt i Tinnerö
Söndagen den 26 september anordnade 5602 en höstutflykt. Nio personer
träffades för att promenera och grilla i vackra Tinnerö. Deltagarna fick njuta
av det strålande vädret, trevligt sällskap och bra grillglöd.

Rapport

Workshop i politisk påverkan
Aktiviteten, som inföll den 21 oktober, hade svagt intresse och inga intresserade dök upp.

Inbjudan

Pumpen 2021
Gör dig redo för årets mest nervkittlande frågetävling!
Torsdagen den 18 november är det åter igen dags för
IOGT-NTOs populära frågetävling; Pumpen. Vi träffas
klockan 19:30 i våran lokan för en kväll med kluriga
frågor och mycket skoj. 20:00 öppnar vi frågekuvertet och
ägnar den kommande timmen åt att besvara frågorna - alla medel är tillåtna!
Ingen anmälan krävs, men vill du delta på distans kontakta Lars på
larlin@lysator.liu.se så försöker vi fixa så det går!

Inbjudan

Julbord
Kamratstödet bjuder in till sitt traditionella och omtyckta julbord, häng med
det blir kul!
•

Tid: 15 december, klockan 12-15.

•

Plats: Stolplyckekapellet, Stengatan 4 i Linköping.

•

Anmälan: Kamratstödets Facebook eller telefon 076-7107428 senast 8
december.

•

Kostnad: 60 kronor.

Inbjudan

Arbetplaneträff
Något du gått och tänkt på som du vill genomföra med föreningen eller något
som saknats under året? Välkommen till vår årliga
Arbetsplaneträff, där vi tillsammans diskuterar vad vi vill göra i
föreningen under 2022. Det som diskuteras under kvällen blir underlag till
den arbetsplan som sedan föreslås till årsmötet. Om ni inte kan delta, men har
idéer eller har funderingar kontakta styrelsen via ordförande Lisa:
papperslisa@gmail.com.
•

Datum: 27/01-2022

•

Tid: 18:00

•

Plats: Stolplyckekapellet, Stengatan 4 (föreningens lokal)

Inbjudan

Årsmöte 5602 - 2022
Välkommen till ännu ett årsmöte med IOGT-NTO 5602! Detta går av stapeln söndagen den 27 februari kl 15:00 i Stolplyckekapellet.
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 och 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 ordförande Lisa: papperslisa@gmail.com.

Föreningstidningen 5602:an
Natalie Söderpil Jakauby
 076 814 07 33  nattspilby@gmail.com
Jimmy Björnholm
 070 045 80 03  karhusaari.jimmy@gmail.com
Joakim Nilsson
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Styrelsens kontaktinformation
Ordförande

Lisa Hallingström
 070 496 80 66  papperslisa@gmail.com

Vice ordf.

Johanna Dahlgren
 076 130 15 44  johannamariaemelie@hotmail.com

Sekreterare Lars Lindholm,

 070 301 88 94  larlin@lysator.liu.se
Kassör

Joel Berglund
 070 964 30 71  joel.berglund@protonmail.com

Studieledare Jimmy Björnholm,
 070 045 80 03  karhusaari.jimmy@gmail.com
Ledamot

Natalie Söderpil Jakauby

 076 814 07 33  nattspilby@gmail.com
Ledamot

Joakim Nilsson
 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

Kalendarium
Aktivitet

Månad

Datum

Tid

Läs mer

Pumpen

November

18

19:30

s.7

Julbord

December

15

12-15

s.7

Arbetsplaneträff

Januari

27

18:00

s.8

Årsmöte

Februari

27

15.00

s.8

