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Höjda alkoholpriser
bästa åtgärden
Vid en konferens i riksdagshuset
om äldre
kvinnors
ökande
alkoholkonsumtion
och hur man
kan vända trenden svarade professor
Salme Ahlström, Helsingfors, att den
bästa enskilda åtgärden är att höja
alkoholpriset!

Hur många krogar
tål Stockholm?
I Stockholm finns 1700
serveringsställen med tillstånd att
servera alkohol! Fler än på Bellmans
tid?
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En Vit jul bästa
julklappen
LEDARE Distriktsordföranden har ordet
Det finns många sätt att engagera sig i nykterhetsrörelsen under julen. Du kan delta ett nyktert julfirande,
du kan berätta om kampanjen Vit Jul eller varför inte
gilla distriket på facebook.

S

nart är det dags för ett nytt år.
ra besök inplanerade för våren. Jag komÄnda sedan jag för 11 år sedan blev
mer gärna och besöker fler föreningar för
medlem i nykterhetsrörelsen så
att diskutera distriktets framtid och våra
har jag nästan alltid deltagit i något av de
gemensamma utmaningar eller bara för
nyårsfiranden som arrangeras inom nykatt lära känna fler medlemmar.
terhetsrörelsen. I år är jag med och anör dem som har tillgång till interordnar ett tre dagar långt nyktert nyårsnet finns det även möjlighet att få
firande på Åsengården i Dalarna. Nyktra
information och diskutera distrikfester blir alltid så mycket bättre. I det
tet där. Distriktets hemsida
här sammanhanget beär www.iogt.se/stockholm.
höver jag nog inte motiGod Jul och
Du kan även gilla distrikvera varför jag tycker så.
gott nytt år
tet på Facebook på adressen
Nytt år innebär inte
www.facebook.com/iogtbara nyårsfirande, det
till alla
ntostockholm
innebär också att vi sakmedlemmar
Till sist vill jag påminna
ta men säkert går mot
om den framgångsrika kamen period med årsmöpanjen Vit Jul som genomförs även i år.
ten. I distriktsstyrelsen jobbar vi för fullt
När du får det här är det en vecka kvar
med förslag till en ny arbetsplan inför ditill julafton. Glöm inte att prata med dina
striktsårsmötet. Har du åsikter om vilka
vänner och bekanta om vikten av ett almål som distrikt borde prioritera så får
koholfritt julfirande, i synnerhet för dem
du gärna kontakta mig med dina åsikter.
som finns nära barn och ungdomar på juBörja också fundera över vad du vill att
len. God jul och gott nytt år till alla medlemdin egen förening ska prioritera under
mar!
det närmaste året och framför dessa åsikOskar Jalkevik, distriktsordförande
ter i din förening.
0736-12 05 69
Under hösten har jag besökt flera föroskar@iogt.se
eningar i distriktet och jag har redan någ-

”

F

Grönt ljus för hasch i Köpenhamn?
n Trots att vi klagar över att det finns alltför mycket alkohol och andra
droger i Stockholm så kan vi konstatera att det är i alla fall bättre än i Köpenhamn. Där har stadsfullmäktige beslutat om att ta fram ett
förslag om försäljning av hasch i
allmänna butiker. Den nuvarande
förbudsstrategin är föråldrad
tycker en talesman för stadens
politiker!
Enda trösten är att förslaget inte
får stöd i Folketinget!
Hasch blir tillåtet i affärer i Köpenhamn om vissa politiker får som de vill.

STOCKHOLM Nyheter

Mindre våld med
kortare krogöppet
Politiker från länets kommuner
bjöds på ett frukostmöte där
budskapet var att kortare öppetider på krogen ger mindre våld.
Tio politiker från sex kommuner hade
nappat på inbjudan till en alkoholpolitisk
frukost som distriktet bjöd in till en tidig
oktobermorgon på IOGT-NTO-gården i
Klara Södra.
Avsikten var att belysa de problem som
uppstår som ett resultat av en allt för generös tillståndspolitik.
– I Norge, berättade Sara Heine,
IOGT-NTO:s verksamhetschef, har man
gjort praktiska försök med att minska på
serveringstiderna med någon timma och
resultatet är tydligt. Alkoholvåldet minskar och det har visat sig att också annat
våld minskar. Försöket har genomförts
i ett antal kommuner med olika befolkningsunderlag och förstås skapat en rejäl
debatt.
I Göteborg har en utredning genomförts av docent Fredrik Spak om konsekvenserna av sena öppettider och de slut-

satser som han har kommit fram till är
liknande dem som gjorts i Norge.
Roger Jansson, tillförordnad tillståndschef, Stockholms stad, medverkade med
information om hur Stockholm arbetar
med tillståndsgivning och hur kontrollen
sker. Idag finns ca 1700 tillstånd och på
tillståndsenheten finns drygt 15 tjänster
som arbetar med ansökningar och kontroll.
Engagerad debatt
På föredragningarna följde en mycket engagerad debatt med de närvarande kommunerna som var Stockholm, Upplands
Väsby, Värmdö, Österåker, Lidingö och
Jakobsberg.
– Många inser att det förekommer problem, säger Oskar Jalkevik som tillsammans med Kajsa Elveberg och Åsa Hagelstedt höll i träffen.
– Ingen lovade direkt att korta av tiderna. Alla verkar vara medvetna om att
sena öppet tider medför våld och ordningsproblem, men den politiska förändringsviljan är inte helt tydlig.
Kjell-Ove Oscarsson

Förebyggarpris
till Klubb Sobeer
n Klubb Sobeer som drivs av UNF i

Stockholm nominerades under hösten som en av de tre bästa förebyggande insatserna under året av CAN,
Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.
Vid prisceremonin i Folkets Hus
i Göteborg blev konkurrensen dock
för hård men en tredje plats markerad med diplom och blommor fick
Alva Lindenbaum, DO i UNF Stockholm ta emot: Vinnare blev matfestivalen i Skövde!
Appell grattar!

Våra Gårdar och distriktet byter försäkringsbolag
Våra Gårdar har efter förhandlingar beslutat att avbryta försäkringssamarbetet med Salus Ansvar.
Anledningen är en kraftig premiehöjning som har sin orsak
i skadeutvecklingen hos Våra
Gårdars medlemmar. Efter den
nya upphandlingen räknar Våra
Gårdars VD Olle Häggström
med att de flesta ska komma
undan med en premiehöjning
runt 15-20% och han säger:
– Vi har valt det alternativ
som är bäst för majoriteten av
våra medlemmar.
Försäkringsadministra-

tionen kommer att skötas av
Föreningsförsäkring i Varberg.
I dag ansvarar de för försäkringsadministrationen för både
Bygdegårdarna och Hembygdsgårdarna, så de har stor
vana att hantera såväl samlingslokaler som föreningar. De
får mycket goda vitsord av nuvarande kunder. Detta har varit
viktigt i vårt val av samarbetspartner, vi vill känna oss trygga
och att även ni i föreningarna
gör de, säger Olle Häggström.
I Stockholm har distriktet för sin del beslutat att föra
över sina försäkringar i det nya
avtalet.

Vad händer nu ?
I dagarna har en del av försäkringstagarna fått dubbla försäkringsaviseringar. Dels på
nya Våra Gårdar försäkringen
som den heter och dels medlemsavgiften i Våra Gårdar.
SalusAnsvar har sagt att de
också aviserar, trots att samarbetsavtalet har gått ut.
– Vi har försökt få fram vad
den nya premien hos SalusAnsvar blir, men beskedet är att
den kommer att prövas individuellt och därmed variera, säger Häggström.
– Tyvärr blir det ju förvirrande att ni får avisering från två

ställen, så det gäller att välja
rätt. Men det allra viktigaste
för er förening är ju att ni har
en försäkring, avslutar Häggström. n

Frågor
Har ni frågor om det nya
försäkringsavtalet kontakta
Olle Häggström,
0733-72 63 52,
olle.haggstrom@varagardar.se
Per-Martin Anderberg
08 – 672 61 53,
pm.anderberg@varagardar.se
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STOCKHOLM Medlemsvärvning på Centralstationen

142 nya medlemmar
IOGT-NTO värvade 142 nya
Stockholmsmedlemmar på Centralen under första veckan i oktober. Totalt blev det 238 medlemmar.
Som Stockholmsdistrikt kan man ibland åka snålskjuts på förbundet som ju
lever och verkar inom våra gränser. Under första veckan i oktober var det medlemsvärvning på Centralen och den gav
238 nya medlemmar, varav 142 stycken till
vårt distrikt.
Robert Lind, numera värvningsansvarig på kansliet och en gång distriktskonsulent i Stockholm, konstaterar att
det blev allt bättre i slutet av veckan. Då
hade många stockholmare gått förbi flera
gånger, smakat på Godtemplardricka, tagit med en Accent och slutligen bestämt
sig.
Per-Åke Lundin, en av värvarna, berättar att han efter ett samtal med en medelålders herre såg honom lämna montern
och sedan stå och fundera en lång stund
vid en av kioskerna, och så kommer han
tillbaka och säger:
– Jag har bestämt mig. Jag vet att jag
dricker för mycket så nu är det lika bra att
slå till och bli medlem.
Mer än 100 personer arbetade
För att bemanna en monter på Centralen
krävs många timmar, såväl anställda som
frivilliga som under tolv timmar varje dag
finns på plats. Mer än hundra personer
gjorde ett eller flera fyratimmars pass och
alla tyckte det var inspirerande.
– Vi mötte massor med positiva människor. Alla som vi pratade med tyckte att
vi gör ett bra jobb, även om de inte kan bli
medlemmar.
Från distriktet var bland andra Cilla
Holmström, Oskar Jalkevik, Kajsa Elveberg, Birgitta Lundin, Patric Nordén på
plats, liksom alla som jobbar på kansliet
och som på det här sättet fick en chans
att testa argumenten. För en del blev en
värvad medlem den första!
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Hundratusentals resenärer som passerade Stockholms Central första veckan i oktober fick uppmaningen: Ta ställning!
Foto:pierre andersson

– När jag var i Sollefteå och värvade i
gallerian där i slutet av veckan, berättar
Robert Lind, så dök det upp en kille som
sett oss i Stockholm.
– Ni finns verkligen över allt, sa han.

Och det är ju så det ska vara. Nästa år
planeras för nya satsningar och då kanske
du också ska ta chansen att vara med.
Kjell-Ove Oskarsson

värvade

Samtalen om nykterhet och medlemskap blev många. Här pratar Patric Nordén
och Johanna Hemming med en presumtiv medlem.
Foto:pierre andersson

Årets värvade medlemmar
n I år har distriktet hittills fått 485 nya
IOGT-NTO-medlemmar
n Och dessa har värvats av 70 personer
n UNF har värvat 191 medlemmar

MÅNGA NYHETER
I ÅRETS HÖSTUPPTAKT
n Årets höstupptakt hölls på IOGT-NTO gården i Klara
den 17 september. Närmare femtiotalet medlemmar
hade anlänt när upptakten inleddes av distriktsordförande Oskar Jalkevik. Den första stunden ägnades åt
att berätta om vad som är på gång i vårt distrikt samt presentera distriktets anställda. Cecilia Holmström
blev presenterad som den nyanställda värvarkonsulenten
som påbörjar sin anställning vid årsskiftet. Hon kommer att
hålla i distriktets värvaraktiviteter.
Distriktssekreteraren Karl-Axel Johansson berättade
om kongressbesluten som togs i Åre i somras. En
omfattande plan för mål och 2012-2013 antogs och ett
nytt system för bidrag till distrikten fastställdes också. Han
berättade också om att nästa kongress 2013 hålls i Borås.
Anna-Maria Mårtensson från Världens Barn berättade om Världens Barn och distriktskonsulenten
Kajsa Elveberg informerade om nuläget när det gäller
medlemsstatistik och årets värvning. Efter en fikapaus fick alla gå till sina valda workshops.
Distriktsordföranden Oskar Jalkevik höll i den alkoholpolitiska delen och tog för denna sin utgångspunkt
i totalkonsumtionsmodellen. En ökad alkoholkonsumtion
medför högre alkoholskador. Förslaget om att sälja hemproducerad alkohol, s.k.gårdsförsäljning analyserades också. Här konstares att det finns ett starkt behov av fortsatt
opinionsbildning även om frågan f.n. inte kommer upp i
riksdagen för behandling under den närmsta tiden.
I workshoparna om blomsterarrangemang
tillverkades det höstmobiler med BlomLotta och improvisationer kunde man göra med Madeleine Åsander. Middagen av-njöts vid vackert dekorerade bord från BlomLottas
workshop och många stannade kvar för trivsamt umgänge.

UTBILDNINGSHELG
I SÖDERTÄLJE

Värvargeneralen Robert Lind har all anledning att se nöjd ut efter en veckas aktiv
värvning.

Foto:pierre andersson
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Vi mötte massor med positiva
människor. Alla vi pratade med
tyckte att vi gör ett bra jobb.

n Drygt 30 personer samlades i IOGT-NTO-huset i
Södertälje första helgen i oktober för att jobba samman i rörelsens tecken. Gemensamma pass i media
och politik varvades med valbara pass i mindre grupper.
Dessa handlade om föreningsutveckling, värvning, fake
free och fördjupning inom media. Det var många duktiga
föreläsare med och alla inspirerades för att jobba vidare.
På lördagskvällen arrangerades ett nattcafé där intäkterna, cirka 1800 kronor, gick till Världens Barn. Rebell
Robban spelade och sjöng för en publik om cirka 50 personer.
Utbildningshelgen anordnades ihop med UNF och
åldersvariationen var mycket bred. Utvärderingen av helgen visar på ett mycket lyckat arrangemang.
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STOCKHOLM Jultider

Sånger
för själen
julklappstips CD / ”Sånger
för själen” med Rolf Bromme

n En konsert på temat ”Sånger
för själen” blev incitamentet
till en CD med samma
titel och utgiven på Nosag
Records (nr 201). Konserten
hölls i Godtemplargården
i Älvsjö i mars 2011 med
basbarytonsångaren Rolf
Bromme. Pianist är den
klassiskt skolade Anouchka
Mukherjee. Skivan spelades in
under två inspelningstillfällen i
Amorinasalen i Sollentuna.
Sånger för själen omspänner
romanser och andra sånger
av svenska, nordiska, tyska,
franska och engelska kompositörer såsom Geijer, Josephson, Peterson-Berger, Sibelius, Richard Strauss, Wagner,
Mahler, Fauré, Franck, Dowland och Grieg. Den innehåller
musik från år 1600 till början
av 1900-talet.
Rolf Bromme, Upplands
Väsby, har sjungit i kör sedan skoltiden på 60-talet i
bl.a. Collegium Musicum i
Halmstad, senare i Kungliga
Filharmoniska kören i Stockholm och i Operavännernas
kör, Opera Viva. Rolf är utöver
detta en engagerad medlem i
flera av våra nykterhetsorganisationer och ordförande i lf
Stockholm.
De som vill passa på att
göra ett bra julklappsköp kan
beställa CD:n för 100 kronor
direkt från Rolf Bromme:
rolf.bromme@liberal. se
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Inför julen möttes i NBV:s skaparverkstad bland andra Lotta Nordh, Åsa Franzén, Linda Flodin, Elisabeth
Johannesson och Eva Bergman. Vackra julprydnader av naturgods blev resultatet.
Foto: Inga-Lill Reunanen (stora bilden), Lotta nordh

Hjärtan av mossa till jul
På NBV Stockholms län träffas människor som har ett gemensamt intresse av att skapa
och vara kreativa. Aktiviteten heter följaktligen Skaparglädje, där man möts under två
timmar och skapar på olika teman. Detta var sista kvällen för hösten och temat var Hjärtan av mossa. Det gjordes traditionella- och moderna hjärtan. Till våren kommer tre nya
tillfällen med Skaparglädje och kurser med textilt hantverk samt tovning.
Se mer www.nbv.se/stockholm NBVs Slöjd- och hantverksprogram

14 APRIL DISTRIKTSÅRSMÖTE PÅ TOLLARE
n Dags att boka in lördagen den 14 april
för distriktsårsmöte på Tollare Folkhögskola. Det kommer som vanligt att bli
en spännande dag där mycket av årets
nydanade verksamhet presenteras och
analyseras.
Så blir det förstås ett inspirerande tal av
förbundets representant Siv Bard. Siv är till
professionen alkoholhandläggare i Sundsvall och vet allt om krogar och serveringstillstånd.
Och motioner hoppas distriktsstyrelsen blir
många. Engagerade medlemmar som före-

slår förbättringar i distriktet är basen för ett
framgångsrikt folkrörelsearbete.
Vill du ha kontakt med valberedningen så
kan du maila ordföranden Andrine Winther
andrine.winther@iogt.se – gärna med förslag på kandidater eller om du själv tycker
att du vill göra en insats. Gör detta gärna
före den 1 februari så valberedningen, som
också består av Andreas Eriksson och KjellOve Oscarsson, kan forma ett bra förslag till
årsmötet.
I Appell nr 1 får du mera information.

Kalendarium december-mars
n December

datum/tid Tis10 jan
Arrangör Lf 14 juni

Plats Folkets Hus.
Arrangör Hässelby

Kulturkväll

föreningsträff
lidingö

ErikÖstberg I min bokhylla
finns inte bara romaner.
datum/tid Ons 11 jan
klockan 19.00
Arrangör Jakobsberg

Jullunch

livet i gamla klara

Datum/tid 20 dec 13.00-16.00
Jullunch med Kamratstödet
och Comeback.
Anmälan 0707220233

Johan Haage om Livet i gamla
Klara.
datum/tid Ons 11 jan 18.30
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf Syskonkretsen

Julafton
Datum/tid 24 dec 14.30
Julafton startar klockan 14.30
med fika. Klockan 15.00 Kalle
Anka på nya äventyr, 16.00
Aktiviteter, 17.00 Middag och
god nykter gemenskap.
Plats Övre Torekällgatan 29,
Södertälje
Anmälan till distriktet. 08-21
45 15 eller stockholm@iogt.se

n Januari
mellandagskalas
Datum/tid Tor 5 jan 16.00
Plats Häggvik
Arrangör Västra kretsen.
Anmälan 28 dec till 08-590
810 72

Julgransplundring
Julgransplundring i klassisk stil med lekar, dans, fika,
fiskdamm,korv och fika.

bokläsarna och
deras böcker
Tove Tidholm Bokläsarna och
deras böcker
datum/tid Ons 25 jan 19.00
Arrangör Jakobsberg

nationalmuseum
Besök på Nationalmuseum;
rysk konst.
datum/tid Tis 17 jan
Arrangör Lf 14 juni

en spelmans saga
Trubaduren Pär Sörman
sjunger och berättar om diktaren Dan Andersson.
datum/tid Ons18 jan 18.30
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf Syskonkretsen

årsmöte alliace
årsmöte Alliance.
datum/tid Tor 19 jan14.00.

föreningsmöte
hässelby
datum/tid Tor 19 jan 19.00

Stockholms enda alkoholfria klubb!
Fredag 27 jAN
n Rocktema (16 årsgräns)
Lördag 28 JAN
n Humormaffian Stand up ( 20 årsgräns)

Musikalisk
överraskning
datum/tid Ons 1 februari18.30
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf Syskonkretsen

musikleken
Musikleken hemma hos Bosse
Högstedt; anmäl gärna deltagande; Kvällens meny: Något
extra!
datum/tid Tis 7 feb 18.30

musikleken

BESÖK:

Klubb Sobeer

Alströmergatan 20

datum/tid Tor 19 jan 19.00
Arrangör Lidingö

n Februari

ANNA-GRETA LEIJON

ANNA-GRETA LEIJON

alla rosor ska
inte tuktas
Anna-Greta Leijon. Alla rosor
ska inte tuktas.
datum/tid Ons 25 jan 18.30
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf Syskonkretsen

SOPPLUNCH

SENASTE NYTT FRÅN
ALKOHOLPOLITIKEN
Förbundsordförande Anna
Carlstedt medverkar och berättar om senaste nytt från förbund och den alkoholpolitiska
världen.
datum/tid Lör 28 jan 13.00
Plats Godtemplargården ,
Trumslagargatan 10, Älvsjö
Anmälan: 08-99 98 79 Märta
senast den 24 januari.
Arrangör Hem och Konsumentkommittén.

MIN KÄRASTE LEKSAK
LEKSAK Ta med en gammal goding och berätta varför du var/
är förälskad just i den.
datum/tid Tis 31 jan
Arrangör Lf 14 juni

Musikleken
datum/tid Tis 7 feb 19.00
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf Syskonkretsen

årsmöte
Årsmöte med litterär kvart.
Medverkande Anna-Lena
Skoglund.
datum/tid Ons 8 feb18.30
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf Syskonkretsen

årsmöte
Årsmöte Lf Nikolaus-Frihetskämpen
datum/tid Tor 9 feb13.00
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20

årsmöte
datum/tid Tis 14 feb 18.30
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör Lf 14 juni

n Mars
om samernas liv
gunborg Mellegård berättar
datum/tid ons 8 mar 13.00.
Plats IOGT-NTO-gården Klara
Södra Kyrkogata 20
Arrangör S:t Nikolaus-Frihetskämpen.
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Internationell scout
som vill engagera
MÖTE MED Per Eriksson
Han har seglat till Afrika och Sydamerika, arbetat för IOGT-NTOrörelsens Internationella Institut i Dar es Salam, levt scoutliv i
Utby, varit scoutkonsulent och förbundstyrelseledamot hos NSF.
Nu har han tagit steget över till IOGT-NTOs förbundstyrelse.
En kille som tagit steget in från scouting till IOGT-NTO är Per Eriksson,
göteborgare boende på Kungsholmen
i Stockholm, som redan som åttaåring
klev in i Utby NSF-kår för att ta itu med
ett spännande frilufts- och äventyrligt
scoutliv. Men det härliga scoutliv som
hans scoutande farbror hade berättat
om såg han inte röken av.
– Vi fick lära oss att slå i telefonkatalogen, berättar Per, och jag tyckte det var
rörigt och hittade inget av det i min patrull som jag gillade så jag gick hem.
Men åren gick och och i sexan i skolan var det några kompisar som drog med
Per till NSF igen och då passade verksamheten bättre.
– Jag började trivas och tyckte nog att
jag kunde dra verksamheten åt mitt håll
lite grann.
– Egentligen har jag inget påbrå hemifrån med nykterhet så det var något
som jag fick på köpet i NSF och som
känns som ett bra livsval.
En ledare
Inom scouting fanns det förstås plats för
en ledare som Per men det som tände
honom på allvar var att fick åka runt på
hajker och läger och upptäcka att scouting var något som fanns lite överallt.
– Och nya kompisar fick jag förstås
också och det blir ett kitt som göra att
jag gärna stannat kvar och stärkts som
nykterist.
Läst har Per också gjort och dragit
ihop över 250 poäng i en examen som är

inriktad på beteendevetenskap.
– Hade nog tänkt bli något slags personaladministratör, men jag hamnade i
stället som scoutkonsulent på NSF-distriktet i Stockholm under något år.
Internationella projekt
Då var det förstås lätt att få ögonen på
sig från NSF:s kansli och där hamnade
Per med inriktning på internationella

”

Bärkraften i IOGT-NTO
måste vara just engagemanget och vi måste aktivt söka modeller
för att detta ska leva vidare.
frågor, något som sedan hängt med genom åren. Han har även hunnit med
ett par år i NSF:s förbundsstyrelse. Ett
av de riktigt spännande internationella
åren var placeringen i Dar es Salam där
han jobbade med att väva samman olika
projekt från scouting med nykterhetsfrågorna inom IOGT-NTO-rörelsens
internationella institut.
– Fantastiskt bra projekt, varav några
har överlevt. Oerhört inspirerande att
se när jag fått chansen att komma tillbaka och möta många av dem som var
med och bygga nya strukturer och släppa
fram idéerna.
Verksamheten finns i Burundi, Kenya

Per Eriksson, sitter längst bak i kanoten och styr, framför sitter
Foto:Tomas Jansson
Johanna Malmgren.

och Tanzania och är fortfarande samarbetsprojekt.
Vill utveckla det engagemanget
– Kul att få frågan om att komma med i
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Jag har
ju en del internationell erfarenhet som
jag gärna vill jag jobba vidare med, men
det jag tror är allra viktigast är hur vi
stärker och utvecklar det personliga engagemanget.
– Bärkraften i IOGT-NTO måste
vara just engagemanget och vi måste aktivt söka modeller för att detta ska leva
vidare.
Men kanske var det internationella
engagemanget som gjorde att Per och
en kompis seglade från Sverige via Sydafrika, Brasilien och till Argentina för att
delta i en världsjamboree, d.v.s ett världsläger för scouter. Men detta är som det
heter, en helt annan historia, och den får
Per berätta en annan gång.
Kjell-Ove Oscarsson

namn: Per Eriksson
Ålder : 41
Bor: På Kungsholmen
Civilstånd: Särbo
Aktuell: Som förbundsstyrelseledamot i IOGT-NTO
Äter : Thaimat
Dricker: Äppeljuice
Okänd talang: Bra på att teckna

Bort med skinkan
Annandag Jul den 26 december 2011:

n Samling vid Konserthustrappan klockan 10.00, Hötorget.
Promenadorientering med kartritad bana med frågor.
Vid målet serveras det kaffe/te och genomgång av frågorna.
info: Ingemar Svensson 08-325 57

