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Unga i Stockholm
dricker mindre
Alkoholkonsumtionen i
Stockholms län har minskat
med 20 respektive 25 procent
bland elever i årskurs nio, jämfört
med 2010. Det visar ny statistik
från Stockholmsenkäten 2012 som
Länsstyrelsen presenterade den 4
september. Enkäten undersöker bland
annat ungdomars alkohol-, narkotikaoch tobaksvanor. Den genomfördes
i 18 av länets 26 kommuner och
besvarades av cirka 22 400 elever.
– Det långsiktiga arbetet som
pågått det senaste decenniet på såväl
kommunal, regional som nationell nivå
tror jag är en förklaring till den positiva
statistiken. En bidragande orsak till
minskad alkoholkonsumtion kan också
vara att unga människor i allt större
utsträckning umgås med varandra
via nätet, säger Kaisa Snidare,
länssamordnare för sociala frågor på
Länsstyrelsen.
Källa: Nyhetsbrev Fakta, argument & debatt, nr 20,
5 sept 2012.
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LEDARE Oskar Jalkevik, ordförande IOGT-NTO Stockholm
Sommaren är slut och en ny distriktstyrelse med
flera nya namn tar nya tag inför hösten. Det behövs. Nya förslag för att göra alkoholen mer tillgänglig dyker upp hela tiden. Vill du påverka
IOGT-NTO? Det kan du göra den 2:a oktober.

H

östen är här och arbetet i distrikoch i nästa steg skadorna från alkoholen.
tet är igång. Det händer saker
Att alkoholen ska tränga sig ännu längöver i princip hela länet vilket är
re in i vardagen, och fler butiker ska ha
väldigt roligt. Jag kan konstatera att min
en vinbar mitt i sin butik, leder på sikt
egen förening, som är en kombinerad
till mer alkoholskador. Jag tänker lite exUNF- och IOGT-NTO förening, får fler
tra på dem som precis är på väg att ta sig
besökare på sina aktiviteter. Jag hoppas
ur ett alkoholmissbruk och som aktivt
att fler föreningar uppleundviker situationer där
ver samma sak.
man möter alkoholen.
Utöver vårt engageSka de inte ens Ska de inte ens kunna gå
mang i föreningar och dimataffären utan att
kunna gå till mataf- till
striktet så erbjuds vi unexponeras för alkohol?
der hösten en möjlighet fären utan att expoJag tänker också på baratt vara med och påverka neras för alkohol?
nen till dem som kanske
hela IOGT-NTO.
tar sitt återfall i samband
Tisdag 2 oktober
med en stressig efterklockan 18:00 anordmiddagsinköprunda på
nas dialogcafé på Klara Södra Kyrden lokala ICA butiken.
kogata 20 i Stockholm.
örra året besökte jag flera förDär samtalar vi om vad vi vill att
eningar i distriktet och talade
IOGT-NTO ska arbeta med under 2014
om folkrörelseutveckling inom
och 2015. Det är ett bra tillfälle att påverIOGT-NTO. Under hösten och början
ka inför kongressen som hålls i Borås näsav våren vill jag gärna besöka föreningar
ta år. Jag hoppas därför att många komigen, denna gång för att samtala om den
mer dit och bidrar med sina åsikter.
lokala alkoholpolitiken och vad IOGTag tycker mig se att det i slutet av
NTO kan göra för att minska tillgängsommaren nästan alltid dyker upp
ligheten på alkohol i kommunerna. För
politiska förslag som riskerar att
vi vet att minskad tillgänglighet av alkogöra tillgången till alkohol friare, kanske
hol ger minskad alkoholkonsumtion och
antas människor vara lite mer alkoholliminskade alkoholskador.
berala i augusti? I år blev inget undantag
Hör av er och berätta när ni vill att jag
när tidningarna i Stockholm skrev om att
ska besöka er! n
ytterligare en ICA-butik i Stockholm,
denna gång på Södermalm, förväntas få
Oskar Jalkevik
tillstånd att servera alkohol i butiken.
Distriktsordförande IOGT-NTO
Alla försök att göra alkoholen ännu
Stockholm
mera tillgänglig är problematiska. Det
0736-12 05 69
finns ett tydligt samband mellan tillgångoskar@iogt.se
en på alkohol, konsumtionen av alkohol

”

F

J

här hittar du IOGT-NTO:s Stockholmsdistrikt på webben
www.iogt-nto.se/stockholm • Gå in på Facebook och sök på IOGT-NTO Stockholm

STOCKHOLM Stockholm Pride

Nyktert på Pride-festival

Argumenten i centrum
I kollektivtrafiken pågick redan Stockholm Prides kampanj bliflata.nu, bliqueer.nu, blitrans.nu och så vidare, och vi hakade på med vår egen hemsida blinykter.
weebly.com, där vi startade det som också
skulle bli huvudaktiviteten i Nykter Pride-tältet i Pride Park, nämligen argumenten. Syftet var att uppmana till reflektion
om nykterhet, den som skulle fira Pride

Fråga Olle, känd programledare i teve kring sex, besökte Nykter Prides monter. Inte att förväxla med IOGT-NTO:s egen alkoholrådgivare Olle Andersson, som fanns på plats i tältet för att svara på festivaldeltagarnas frågor kring alkohol.
Läs resten av argumenten på: blinykter.weebly.com

”

I tältet kunde den som
firade Nykter Pride också
bli fotograferad och stolt
visa upp sin nykterhet.
nykter fick skriva ett argument – antingen
på hemsidan eller i tältet – och det blev
ett synliggörande av de som valde att vara
nyktra under festivalen.
I tältet kunde den som firade nykter

Foto: Jonas svensson

Nykter Pride kallades IOGT-NTO:s och
UNFs gemensamma insats under Stockholm Pride. I tältet kunde festivaldeltagare skriva argument om varför de firade
Pride nyktert och där fanns även en Fråga
Olle-hörna med IOGT-NTO:s alkoholrådgivare Olle Andersson på plats. Medlemmarna Ragnhild Karlsson och Andreas Runnemo initierade arbetet i våras och
bildade en arbetsgrupp med Jonas Svensson, Amanda Ylipää, Sipora Tegst och
Emma Svensson. Ytterligare 15 medlemmar bemannade tältet under festivalen.
Varför ska IOGT-NTO-rörelsen vara
med på Pride? Det svarar dels våra grundsatser på: ”IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla
människor har lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Dess arbete har
sin grund i viljan att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla.”, dels visar
forskning på att såväl att alkohol- och narkotikakonsumtionen är högre i HBTQgruppen än i befolkningen generellt.
Det motiverar vårt arbete och vår närvaro på Stockholm Pride. Men det senare
är ju ett rätt negativt budskap att komma
med och lite översittaraktigt att komma
och säga åt okända personer att ni har
mer problem än andra – de vet de redan
fast det då handlar om att vara H, B, T
och/eller Q. Då skulle vi på allvar blivit
partydödare. Vi valde i stället en retorik
som är vanlig i just detta sammanhang –
att vara normbrytare och inkluderande,
i vårt fall genom att bryta mot alkoholnormen.

Foto: Tess emma svensson

”För att nykter är hetare!” löd
ett av alla argument som skrevs
under Stockholm Pride i Nykter
Pride-tältet.

Pride också bli fotograferad och stolt visa
upp sin nykterhet.
Olle Andersson från IOGT-NTO:s alkoholrådgivning fick stå för den traditionella och igenkännbara nykterhetsrörelsen. Att vi hade Olle med gör det tydligt
att våra förbund är insatta i problematiken kring HBTQ-gruppen och alkohol,
men också att vi ville bjuda in till samtal,
så att nykterhet och nykterhetsrörelsen
får fler ansikten. Det var inte så många
som ville sitta ned och prata med Olle
under festivalen men desto fler som tog
hans telefonnummer för att kunna ringa
veckan där på.
Visa nykterhet
Några av argumenten skrev vi av på plakat
och gick med i Pride-paraden.
Vi valde det positiva fokuset ”visa nykterhet” och det visade sig framgångsrikt.
Tess Emma Svensson,
tess.emma@iogt.se
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STOCKOLM Värvning

Ett medlemskap i
IOGT-NTO gör skillnad
IOGT-NTO:s styrka i opinionsbildning och attiydpåverkan
hänger starkt samman med hur
många vi är.
När det finns
många
medlemmar
som
berättar om sitt
medlemskap,
om kulturkvällar, om Möjligheternas Hus, om studiecirklar och om
kamratstöd etc, gör det att fler blir nyfikna på ett medlemskap. Medlemsvärvning
är därför ett prioriterat område som distriktet och för övrigt hela IOGT-NTOlandet lägger mycket resurser på.
Och visst betyder ett medlemskap
mycket. Cilla Holmström, värvningskonsulent i distriktet, berättar följande:
– Vid ett tillfälle under våren kom en
kvinna fram till värvardisken och frågade
mej hur man blir medlem.
Ville ha nyktert nätverk
Hon ville ha ett nyktert nätverk där hon
kunde hitta stöd och råd. Hon tog nämligen hand om två barn. De var placerade
hos henne för att deras föräldrar använde
droger .Barnen hade varit med om väldigt mycket våld och olämpligt beteende.
Dom var omplacerade från en annan stad
i Sverige och var väldigt otrygga.
För några veckor sedan sökte hon
upp mej igen. Hon har gått med i IOGTNTO och barnen i Junis. Där hade de under sommaren kommit med på läger och
träffat andra barn. Under tiden har pappan gått på behandling och är nu drogfri.
Barnen har kunnat flytta hem igen och familjen är på väg i rätt riktning.
IOGT-NTO gör skillnad genom sitt
arbete. Därför är värvning viktigt, och vi
måste låta fler människor få veta vad vi
gör. Våga fråga och följ med ut på våra
värvningsaktiviteter.
Cecilia Holmström
Kjell-Ove Oscarsson
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Tommy Lindblom, IOGT-NTO Club Tälje, i värvartagen. 				

Foto: kajsa elveberg

Värvarvecka på Stockholms central
Den 24 till 30 september är det värvarvecka på Stockholms Central. Vill Du
hjälpa till så ring Robert Lind 0703-372 62 19 eller ta en promenad förbi och
önska dom som jobbar lycka till. Öppet från 07.00-19.00!

Övriga planerade insatser
26-28 september		
4 oktober		
6 oktober		
13 oktober		
27 oktober		
31 oktober		
8 november		
24 november		

Forum för eldsjälar, Fryshuset
Rimbo marknad
Föreningsmässa, Upplands Väsby
Lidingömässan
Harmonimässan
Seniormässan
Alltför hälsan, Älvsjömässan
Fruängens marknad

Dessutom värvning ett antal torsdagar i Möjligheternas Hus
Ring Cilla Holmström 070-794 49 25 för att medverka och för att planera för
din förenings värvarinsats i höst och i vår!

STOCKHOLM IRMA – nytt medlemsregister

Vill du lära känna IRMA?

iogt.se
– en bra värvare
På IOGT-NTO:s hemsida kan
man också bli medlem. I år
har Stockholmsdistriktet redan fått 66 nya medlemmar
den vägen.
Att bli medlem via webben innebär
att man själv söker upp oss och tar initiativet till ett medlemskap.
– Det fungerar utmärkt, säger Eva
Blomqvist, som arbetar på förbundet
med värvning.
Hon berättar att det också är så att
de som kommer in via hemsidan har
en mycket hög betalningsfrekvens.
Men trots detta är det förstås så att
den personliga kontakten är viktig.
– Den ger ett mervärde som aldrig
kan underskattas. I IOGT-NTO ska
man känna att man hör hemma.
Bra med personlig kontakt
Eva konstaterar också att om man i
föreningen ordnar en värvaraktivitet
till exempel på torget, i mataffären
eller på andra platser där människor
möts, så får vi alltid nya medlemmar.
Och upprepar man aktiviteten så ökar
möjligheten till flera medlemmar. En
bra påminnelse när föreningen finslipar höstens aktiviteter.
I år har distriktet till den 1 september fått 248 nya medlemmar och det
är 39 värvare som varit i farten plus de
som själva sökt sig till oss. Det innebär att distriktet inför höststarten har
2756 medlemmar.
Målet är att vi ska ha värvat 600
nya medlemmar till årsskiftet.
Omöjligt? Inte alls, inte om vi
hjälps åt!
Kjell-Ove Oscarsson

Vem är IRMA? IRMA är ingen
hon utan ett alldeles utmärkt
hjälpmedel i IOGT-NTO:s arbete för att ha ordning på sitt
medlemsregister, som just heter IRMA.
Under de senaste åren har vi utvecklat
ett register som ger föreningar och distrikt fantastiska möjligheter. Nu kan
alla föreningar, som vill ha en egen registeransvarig i sin förening, få tillgång
till sin del av medlemsregistret. Till vilken nytta tänker ni, och det ska vi berätta om här och nu:
Det här kan du göra:
Med en egen föreningsansvarig ”IRMA-användare” så kan man exempelvis
alltid själv:
•

•
•
•
•

•

ta fram dagsaktuella medlemslistor med senaste adressuppdateringarnaskriva ut adressetiketter
till medlemmarna för utskick
hämta e-postadresser till de medlemmar som har och skicka föreningsinformation via e-post
varje dag, eller så ofta ni vill, se om
ni fått nya medlemmar
se vilka av medlemmarna som betalt sin avgift och påminna dem
som glömt
se inträdesår på ett enkelt sätt om
ni vill uppmärksamma medlemmar på födelsedagar, eller med diplom och utmärkelser för troget
medlemskap
se vilka av era medlemmar som har
uppdrag i IOGT-NTO

Listan kan göras längre. IRMA kan
lova att alla de mer än hundra IRMAanvändarna i IOGT-NTO-föreningar och-distrikt är jättenöjda med hur
IRMA har förenklat deras föreningsadministration.

Använder IRMA varje dag
En som dagligen jobbar med IRMA är
Fazilet Taskin som är administratör på
IOGT-NTO-distriktet:
– Jag använder IRMA varje dag och
nu känns det som vi verkligen har nytta
av vårt gemensamma medlemsregister.
– Vore dessutom fint om flera föreningar vill vara med. Hör av er så kommer ni att få inbjudningar till en utbildningsdag och som kommer att öppna
helt nya möjligheter för din förening.
Så här kommer er förening igång:
Vill ni i er förening också utnyttja denna fantastiska möjlighet?
Det kostar inget, det enda som krävs
är att ni har tillgång till internetuppkopplad dator och utser en eller flera
personer i er förening som skaffar sig
kunskap om IRMA och sedan får en
egen behörighet. Flera föreningar har
ännu inte utsett en registeransvarig. Är
din förening intresserad? Hör i sådant
fall av dig till Fazilet på distriktet.
Du gör IRMA komplett
Du som medlem kan hjälpa oss att göra
vårt medlemsregister ännu mer komplett. För att spara papper och porto
och kunna ge dig som medlem tätare
information vill vi gärna ha aktuella epostadresser och mobilnummer i registret.
Om du har en e-postadress och/eller
mobilnummer och vet med dig att du
inte meddelat detta till IOGT-NTO
blir vi jätteglada om du gör det!
Skicka ett mail till Medlemsservice, medlemsservice@iogt.se
eller ring 08-21 45 15, distriktet!
Skyddad adress
Har du som medlem av olika anledningar skyddad adress så kan man inte hitta
din adress i IRMA. n

n Kurs i IRMA för medlemsadministratörer
Lär dig vårt nya medlemsregister IRMA. Kursen är den 10:e oktober,
kl 13-15, på Klara Södra Kyrkogata 20. Anmälan sker senast den 8:e
oktober till Fazilet på 08-21 45 12 eller stockholm@iogt.se
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Kalendariet september – december
n Höst

n September

Studiecirkel på
klara södra

Föreningsmöte
med värvartips

kostnad 200 kr, inkl material.
Anmälan senast 18/9.

studiebok Ebbe Schöns bok
”Kungar, krig och katasfrofer”.
plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra kyrkogata 20
tid 13.00-ca15.30
datum 21 sep, 5, 19 okt, 2, 16,
30 nov
pris Ingen avgift.
Anmälan Ralph 08-37 64 75,
eller Gunborg 070 – 679 89 78.
Arrangör Stockholm IOGTNTOs pensionärsförening

Cecilia Holmström, distriktets
värvargeneral, berättar om hur
du lyckas med värvning.
datum/tid 11 sep, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 Juni

Askar i origamiteknik
Fina presentpapper, tapetrester och broschyrer blir till askar att förvara små ting i.
datum/tid Ons 10 okt, 18-20.
kostnad 200 kr, inkl material.
Anmälan senast 3/10.

Samtalskvällar
om Alkokoll
Välkommen att med kunnig
ledning samtala om alkoholfrågan. Vi utgår från boken ”Alkokoll”, som finns där.
datum/tid ons 26 sep, 10 okt,
14 nov, 18.00-20.00
Plats NBV Bergsunds Str.43
Anmälan senast två dagar
innan, till Inga-Lill Reunanen,
inga-lill.reunanen@nbv.se, 08671 10 82, 0733-73 01 97
arrangör NBV Stockholm

Alltid på en måndag
– föreläsningsserie
datum/tid 24 sep, 18.00
CP som livsstil
Anders Erikssons berättar om
sin uppväxt med CP. Han vill
förmedla att allt är möjlig.
datum/tid 8 okt, 18.00
Hur människan blev människa
Och vad som hände sedan
Lasse Berg är tillbaka med
uppföljaren till sin prisbelönade
bok om människans evolution,
”Gryning över Kalahari”. Hans
nya Augustprisnominerade bok
”Skymningssång i Kalahari”
Plats NBV Bergsunds Str.43
Anmälan senast två dagar
innan, till Inga-Lill Reunanen,
inga-lill.reunanen@nbv.se, 08671 10 82, 0733-73 01 97
arrangör NBV Stockholm
info Läs om fler föreläsningar
på: www.nbv.se/stockholm.
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höstupptakt
på Klara Södra
Distriktet bjuder på hemlagad
mat, intressanta workshops
och underhållning.
datum/tid 18 sep, OBS! 18.00.
Anmälan senast 17 sep till
stockholm@iogt.se eller
08-21 45 15.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Distriktet

Medlemsvärvning
på Centralen
IOGT-NTO värvar v39 på Centralen. Stockholms distrikt värvar på tisdagen. Fika efteråt.
datum/tid 25 sep, 16-19.
Plats Centralen, Stockholm.
Anmälan Bo Högstedt,
0733-72 62 47.
arrangör Förbundet

Svenska örhängen
Kända melodier från 30-talet
och framåt, med bl.a Lina Bergvall-Veltman
datum/tid 26 sep, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

n Oktober
Behöver IOGT-NTO
medlemmar?
Andrine Winther, ledamot i
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse,
talar och diskuterar om medlemskap och engagemang.
datum/tid 2 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 Juni

Skola för framtiden
och skola i kris
Fd generaldirektören Per Thullberg berättar.

Skaparglädje med
hantverkstekniker
Prova på olika skaparglädjeaktiviteter under hösten.
plats NBV Bergsunds Str. 43.
info lotta.nordh@nbv.se,
Lotta Nordh, 08-671 10 87.
Tova vantar
Upplev ullens häftiga förmåga
att filta ihop sig och gör vantar på ett enkelt sätt i nålfilt.
datum/tid Lör 15 sep 11-16.
kostnad 500 kr, inkl material,
ta med lunch.
Anmälan senast 10/9.
Luffarslöjd – kurs
Luffarna fick mat genom att
tillverka praktiska och dekorativa bruksföremål av tråd.
datum/tid Onsdagar 19 sep
till 14 nov, 10-12.30. 9 ggr
kostnad 40 kr per gång.
anmälan Ingen föranmälan.
Luffarslöjd
datum/tid Tis 25 sept, 18-20.

datum/tid 3 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

Spel och dobbel?
Vi får se!
Spela skall vi i alla fall. Kanske
kort, schack, Fortuna eller Domino? Du bestämmer!
datum/tid 9 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 juni

Om Edit Piafs
sånger och liv
”Jag hör melodin natt och
dag.” Med Eva Lage rheim och
BengtHöglund.
datum/tid 10 okt, 18.30.

Virka med trasor
Virka korgar, underlägg eller
pulsvärmare med stor virknål.
datum/tid Ons 24 okt,18-20.
kostnad 200 kr, inkl material.
Anmälan senast 17/10.
Armband i makramé
och pärlor
Gör makraméarmbandet ”Lilly” i flera färgkombinationer.
datum/tid Mån 5 nov, 18-20.
Kostnad 250 kr, inkl material.
Anmälan senast 31/10.
Tova omslag och halsband
Tillverka bokomslag i nunotovning. Tag med en inbunden anteckningsbok.Tid finns
också till att göra halsband av
ull med tillhörande blomma.
datum/tid Lör 10 nov, 11-16.
kostnad 500 kr, inkl material,
ta med lunch.
Anmälan senast 6/11.

Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

Alkohol hindrar
utveckling
Internationell alkoholpolitik
med Per-Åke Andersson från
IOGT-NTO- förbundet.
datum/tid 16 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 Juni

Sabbatsberg, en
stockholmshistoria
Martin Stugart berättar.
datum/tid 17 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

En salig
blandning
Med Ivan Dittmer.
datum/tid 24 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

upptäck nya
Spritmuseum
Vi guidas runt på Spritmuseum,
som fått en ny image.
datum/tid 24 okt, 18.30.
Plats Spritmuseum(Djurgården)
kostnad 80 kr, entréavgift.
arrangör 14 Juni

Musikkul med
Bosse Högstedt
Melodikryss med nordiska förtecken. Pröva dina musikaliska
vingar, upptäck nya artister.
datum/tid 30 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 juni

Minneshögtid
Med Anna-Lena Skoglundh och
Siv Hellgren.
datum/tid 31 okt, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

n November
Föreningsmöte
i 14 juni
Föreningsmötet tar upp det
som är aktuellt i förening en, distriktet och förbundet.
datum/tid 6 nov, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 juni

Den gamla Pumpen hanterar vi
med bravur - hur går det med
den nya? Vi träffas hos Karlssons kl 18.00 och förbereder.
Tävlingen är 20.00-21.00. Ta
medbärbar dator.
datum/tid 15 nov, 18.00.
Plats Karlssons/08-842857
arrangör 14 juni

Spanarna – med
blick in i framtiden
Spana in framtiden. Det kan
gälla politik, mode, sport, musik
eller varför inte mat!
datum/tid 20 nov, 18.00.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 juni

IOGT-NTO-kören
underhåller
datum/tid 21 nov, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

Julpyssel
Under Ingela Klangsäter
Wrebos ledning pysslar vi
fina julsaker tillsammans.
datum/tid 27 nov, 18.00.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 juni

Fattiga flickors
chans till
högre utbildning
Med ambassadör Annie Marie
Sundbom.
datum/tid 28 nov, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

n December

Läsarsånger

kvinnor och droger

Med Gun och Inge Ström.
datum/tid 7 nov, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

Med Mai Eriksson.
datum/tid 5 dec, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

Vägen tillbaka

Avslutning
med Julfest

Med Jan Stenefors.
datum/tid 14 nov, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör Syskonkretsen

dags för Pumpen –
Hjärnornas kamp!

2 oktober

Dialogcafé och insamling
till Världens Barn
I år finns möjligheten att kombinera Världens Barn med Dialogcafét. Först ut och
röra på sig och göra nytta på ett sätt och
sedan sitta och lyssna på och bidra till mål
och verksamhetsinriktningen. Däremellan
bjuds man på mat. Kan det bli bättre?

Dialogcafé
n Distriktets dialogcafé är planerat till tisdagen den 2 oktober kl 18.30-21.00, Klara Södra
Kyrkogata 20. Vi jobbar med idéer och tankar inför den
kommande mål och verksamhetsinriktningen. Distriktet
bjuder på lättare middag från kl 18.00. Inbjudan i pdf
på hemsidan

Världens Barn
n Insamling till Världens Barn är tisdagen
den 2 oktober. Distriktet arrangerar insamlingen som
kommer att pågå mellan kl 16-18. Alla vuxna, barn
och ungdomar är välkomna. Vi samlas på IOGT-NTOgården i centrala Stockholm på Klara Södra Kyrkogata
20, från kl. 16.00. Ni får gå ut på stan med en bössa
och Världens barn band och göra en fin insats, därefter
så bjuder vi på enkel förtäring och efteråt har vi dialogcafé. Hör av dig till distriktsexpeditionen om du har
frågor och om du vill komma, stockholm@iogt.se eller
08-21 45 15
Om du vill samla någon annan dag än den
vi samordnar finns det yttterligare möjligheter. Årets
insamlingskampanj kommer att koncentreras till
lördagarna den 6 och 13 oktober. Om du inte vet hur
du ska sätta igång och samla pengar hör av dig till din
lokala samordnare eller till distriktsexpeditionen.

Säsongen avslutas med föreningens traditionella julfest. Tag
med klapp värd ca 30 kr.
datum/tid 4 dec, 18.30.
Plats IOGT-NTO-gården
arrangör 14 Juni
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Passion för mat,
musik och nykterhet
MÖTE MED Anders Karlsson
Anders Karlsson heter IOGT-NTO Stockholms nya utvecklingskonsulent. Han har föräldrarötter i rörelsen, men det dröjde ända
till 2004 innan han blev medlem. Därefter tog den ideella karriären
fart. På fritiden är det mat, musik och motorcykel som gäller.
FOTO: My Lanefelt

Med en pappa som är medlem i IOGTvara med om att ta rätt tunga och svåNTO och som fram till pension arbetat
ra beslut. Och han tror att IOGT-NTO
som distriktskonsulent Jämtland har valokalt kan lära ut mycket till de lokala
let stödja IOGT-NTO för Anders länge
politikerna.
varit självklart. Till en början genom att
Många strängar på lyran
prenumerera på lotter från Miljonlotteriet. Men så 2004 bestämde Anders sig
Anders är en man med många strängar
för att ville stödja mer, han ville vara en
på sin lyra. Han har i sitt arbetsliv tidivuxen förebild som visade vägen. Detta
gare jobbat som kock, kört buss och taxi,
ledde till ett samtal till hans pappa som
lagat mat professionellt och arbetat på
fick bli den som värvade honom. Det här
både begravningsbyrå och i butik. Det
var början på en ideell karriär där Anders
som är gemensamt för alla tidigare arfrämst jobbade med IOGT-NTO:s förebeten är mötet med människan vilket är
byggande arbete. 2007 fick Anders möjdet Anders tycker är givande och roligt.
ligheten att arbeta med IOGT-NTO:s
På fritiden berättar Anders att han
förebyggande arbete som anställd och
tycker om att köra motorcykel, laga mat
han tog chansen, 2009 gick han vidare
och spela musik. Musik spelar han främst
och fick en tjänst som utvecklingskoni form av att spela gitarr och sjunga i en
sulent i Mälardalen där han jobbat fram
duo, där det mest står ballader och vitills i somras. Motivationen att fortsätsor på menyn. Ett projekt Anders jobbar
ta yrkesmässigt inom
med är att sätta ihop ett
ideell sektor och för
Vi kan vara en bluesband.
IOGT-NTO
hittar
– Musik är ett sätt att
viktig faktor i
Anders i möjligheten
uttrycka sig, att få berätta
att få träffa nya mänatt påverka vår något, en möjlighet att förniskor som brinner för
medla alltifrån ett budskap
framtid.”
det dom gör.
till en känsla. Precis som
– Både ideella och
att åka motorcykel betyanställda besitter en
der musik frihet för Anoerhörd kompetens, berättar Anders
ders. En möjlighet att koppla bort allt
och han tycker det är roligt att få lära sig
runt om kring.
mer om till exempel alkoholpolitik som
Värvade Louise Hoffsten till Vit Jul
verktyg av andra medlemmar.
Rent musikaliskt berättar Anders att
Vill påverka och förändra
Louise Hoffsten och hennes musik har
Det Anders brinner för, är att få vara
betytt mycket för honom.
med och förändra med hjälp av med– 2009 var jag på en konsert med Loulemskapet i IOGT-NTO. Vikten av att
ise Hoffsten på Södra Teatern, efteråt
kunna påverka sina lokala politiker är
fick jag tillfälle att prata lite med henne
något som Anders tror mycket på. Tack
om allt och inget. Jag sa då att jag skulle
vare sitt eget politiska intresse tycker
höra av mig till henne om en helt annan
Anders att han har utvecklats i sin roll
grej och sen avslutades samtalet. Ett tag
som fritidspolitiker. Han sitter med i
efteråt mejlade jag hennes manager för
socialnämnden i Nyköping och får där
att fråga henne om hon ville vara en av

”

Namn Anders Karlsson
Aktuell Ny utvecklingskonsulent i
Stockholm
Bor I en fin gammal lägenhet i Godtemplargården i Nyköping
Ålder 44 år
Familj 2 barn Lisa 22 år o Fanny 20 år
Okänd kompetens Kan planera, förbereda och laga mat till 500 personer om
det behövs
Låttips: ”Så speciell” med Louise
Hoffsten
Kontakt anders.karlsson@iogt.se,
0733-72 62 33

ambassadörerna för Vit Jul. Några dagar
senare när jag var på ett möte i Västerås
ringde det från dolt nummer, jag svarade
och då var det Louise som ringde. Vi pratade lite om Vit Jul, om vårt arbete, om
IOGT-NTO. Louise tyckte kampanjen
var grymt bra och tog ställning. Det var
häftigt!
Matlagning, en passion
En annan av Anders stora passioner är
matlagning. På frågan vad för sorts mat
Anders lagar och uppskattar kommer
svaret snabbt ”riktig mat med riktiga saker i, allt från sushi till kalops”. På kongressen i Åre lagade Anders mat till 500
UNF:are.
Varför arbeta i Stockholm? Nya människor, många nya spännande föreningar
och ett storstadsperspektiv är några av
dom delar som lockade Anders att börja
jobba i Stockholm när tillfälle gavs.
– Det känns spännande att få möjligheten att arbeta i ett distrikt där läget
geografiskt gör att det kan bli lättare att
delta i olika föreningars aktiviteter.
Linda Tjälldén

