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Vill du bidra till Appell?
# Är du en fena på att skriva text?
Har du idéer kring vad Appell kan
skriva om? Vill du tipsa om olika
aktiviteter som du
tror skulle passa i
Appell?
Vi söker nu efter
personer som vill
hjälpa till att skriva
artiklar till Appell
som kommer ut fyra
Linda Tjälldén
gånger per år. Vill du
nominera en intressant person som vi
kan intervjua? Hör av dig!
Vi efterlyser också idéer på artiklar,
till exempel en föreningsaktivitet som
ni genomför eller om ni till exempel vill
att Appell ska undersöka någonting
så hör av er! Det går också bra att
själv skriva en text och skicka in,
manustopp hittar du på stockholm.
iogt.se
Är du intresserad kan du kontakta:
Linda Tjälldén
Redaktör Appell
linda.tjallden@iogt.se,
072-22 70 207
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LEDARE Oskar Jalkevik, ordförande IOGT-NTO Stockholm
Oskar Jalkevik inleder sitt fjärde år som distriktsordförande i Stockholm. Det blir hans sista, skriver han. Fokus kommer att vara supervalåret och
utvecklingen av föreningsverksamheten.
Foto: amanda duarte axelsson

U

nder våren har jag varit på tolv årsverksamheter som håller på att starta upp
möten, främst inom nykterhetsi Stockholm just nu, kanske finns det fler
rörelsen men även i andra förensom inte jag känner till? Dessa nya verkingar. De årsmöten jag har varit på har
samheter, tillsammans med alla befintlisett väldigt olika ut. Alla föreningar har
ga verksamheter, gör att Stockholm kan
hittat sin egen form för hur man genomerbjuda många nyktra mötesplatser för
för sina årsmöten. I samband med nästan
människor som av olika skäl vill vara på
alla årsmöten i nykterhetsrörelsen gör vi
platser där alkoholen inte är norm.
någonting roligt. Vi äter tårta, lyssnar på
ag ser också fram emot att jobba
intressanta föredrag eller har någon anmed alkoholpolitik under supervanan social aktivitet. Jag gillar årsmöten.
låret. Alkoholfrågan måste lyftas
För mig är det kärnan i folkrörelsedepå alla politiska nivåer.
mokratin. Det är där vi
För några år sedan var
tillsammans bestämmer
Demokratin i vår
det nära att alkoholhur vår del av organisaskatten skulle sänkas,
tionen ska utvecklas och organisation måste
nu tävlar de politiska
vilka människor vi vill ge vara levande hela året,
blocken om hur mycket
förtroendet att leda det inte bara under årsde vill höja alkoholskatarbetet. Jag tycker dock
ten. Politiker inser fördet är viktigt att komma mötena. Engagemang i
ihåg två saker: Demo- IOGT-NTO ska inte bara delarna med att använda alkoholskatten för
kratin i vår organisation handla om att sitta i
att minska alkoholkonmåste vara levande hela
sumtionen samtidigt
året, inte bara under års- styrelser. Det måste
som den skapar mer remötena. Engagemang vara möjligt för den
surser till statens andra
i IOGT-NTO ska inte som vill att göra
verksamheter. I Stockbara handla om att sitholm kommer det anta i styrelser. Det måste punktinsatser.
ordnas flera alkoholvara möjligt för den som
politiska debatter. En
vill att göra punktinsatav dem äger rum på måndagskvällen 26:e
ser utan att binda upp sig på styrelseuppmaj under Folknykterhetens vecka. Den
drag.
kvällen kommer vi diskutera alkoholpolioch med distriktsårsmötet så har jag
tiken både i Stockholm och i Sverige. Unnu påbörjat min fjärde mandatperider Folknykterhetens vecka kommer vi
od som distriktsordförande i IOGTdessutom ha massor av andra aktiviteter,
NTO Stockholm. Jag har bestämt mig
bland annat flygbladsutdelning, firande
för att det ska vara min sista period. Det
på Skansen och en fest. På sidan 6 kan
innebär att den nya valberedningen har
du läsa mer om Folknykterhetens vecka
till uppgift att ta fram ett förslag på ny dioch bestämma vilka aktiviteter som du
striktsordförande. Kanske är det du eller
vill vara med på. Jag hoppas att vi ses unnågon som du känner? Jag ser fram emot
der veckan! n
detta sista år som ordförande. Extra roligt
Oskar Jalkevik
är att det just nu startar flera nya fören0736-12 05 69
ingar och verksamheter med nya eldsjäoskar@iogt.se
lar. Jag känner till fyra nya IOGT-NTO

”
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STOCKHOLM Junis
– Det roligaste för mig är att jag får
vara med och planera de två helgläger
som genomförs varje år. Att planera och
genomföra är det roligaste. I planeringen
ingår att få komma på en massa olika idéer, bestämma tema och liknande, avslutar
Lisa med att berätta.
På frågan vad som är bäst med att vara
Junisledare kommer det olika svar. Anders tycker det bästa är att få möta barn,
planera och genomföra aktiviteter och
följa barnens utveckling. Lisa berättar att
ledarskapet i Junis möjliggör för människor att mötas över åldersgränserna. Therese fyller i att det är roligt att få leka och
umgås med barn. Alla är överens om att i
Junis får en vara sig själv.
– I UNF är det lite slappare men i Junis får vi lära oss att planera och det är
roligt att få vara förebild för barnen berättar Lisa.
Junisledare samlade, från vänster, Therese Ericsson, Lisa Nordemo, Josefine Lax och Anders Ljung
FotO: Linda Tjälldén

Mind the gap
samlar junisledare
Den 13 mars startade en ny
UNF-förening i Stockholms distrikt. Föreningen fick namnet
Mind the gap och har som syfte
att samla Junisledare som har
sitt medlemskap i UNF.
Initiativet kommer från Lisa Pettersson,
UNF-konsulent, och Sandra Michel, Juniskonsulent, som tyckte det vore bra
med en UNF-förening för Junisledare.
Några av medlemmarna i föreningen
är Lisa Nordemo, Therese Eriksson, Jo-

sefin Lax och Anders Ljung. Alla har olika
uppdrag i Junis.
– Jag är mest aktiv på läger, planerar
inför lägren och genomför dem, berättar
Anders.
– Jag är ansvarig för Junisföreningen i
Sollentuna, ledamot i Junis distriktsstyrelse och hjälper också till på olika veckoverksamheter runt om i distriktet, berättar Therese.
– Jag är lägerledare framförallt, men
jag hjälper till på veckoverksamheter i
distriktet och har just nu uppdraget som
valberedare i distriktet, berättar Josefin.

Viktigt att stärka gemenskapen
Therese berättar att föreningen har tänkt
ägna sig åt ledaraktiviteter, till exempel i
form av besök på Gröna Lund. Föreningen är en möjlighet att få träffa andra ledare och det är en viktig del för att tycka
att ledarskapet är roligt.
Gemenskapen i ledargruppen är viktig
och att träffas bara ledarna före ett läger
är en viktig del i att stärka gemenskapen.
– Det intressanta är att vi inte har känt
varandra så länge men det finns ändå en
stam av gemenskap och kärlek. Det behöver inte alltid vara samma människor men
det finns en stabil grupp ledare som bidrar
till den goda stämningen, säger Lisa, och
avslutar intervjun med att säga att föreningen och medlemmarna bygger broar i
hålrummet mellan organisationerna.
Linda Tjälldén
Vill du läsa mer om Junis Stockholms
verksamhet kan du besöka stockholm.junis.org. Där finns kontaktuppgifter till konsulenten om du vill veta
mer om ledarskapet i Junis.

Sjöräddningssällskapet besökte Lidingö Iogt-nto
# I mars hade Lidingö IOGT-NTO besök av Helge Skärlén från Sjöräddningssällskapet. Han berättade om deras arbete i

det helt ideella sjöräddningsarbetet och vi lärde oss att sällskapet har cirka 80 000 medlemmar. Helge framhöll vikten av
nykterhet till sjöss. Bland gästerna fanns representanter för tre båtklubbar på Lidingö och dessutom från scoutkårer runt
omkring. Helge är mannen bakom starten av seglarlägret Ägnö, som NSF sjöscoutkår arrangerar årligen. Tidigare har
Helge arbetat som scoutkonsulent och som konsulent i Stockholms IOGT-NTO-distrikt. Arrangemanget genomfördes i
samarbete med NBV och lockade 15 deltagare. Du kan läsa mer om Ägnö seglarläger på http://www.agno.se/
Stig Larsson
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STOCKHOLM Distriktsårsmöten 2014

Dåm goda samtalen
IOGT-NTO Stockholms distrikt
hade den 12 april distriktsårsmöte på Messingen i Upplands
Väsby. Cirka 45 ombud var närvarande för att besluta om framtiden för distriktet.
Det var många goda diskussioner under
mötets gång bland annat kring de två motioner som har inkommit men även kring
arbetsplanen.
Hugo Hermansson från IOGTNTO:s förbundsstyrelse var på plats för
att framföra en hälsning. Hugo berättade
bland annat om att ett arbete pågår där
det ska tas fram en social plattform, han
passade även på att tipsa om kommande
arrangemang, till exempel Sommarfestivalen som arrangeras i Mora 26-29 juni i
sommar.
Efter lunch möttes IOGT-NTO och
UNF för att lyssna till Maria Fälth, kommunalråd för kristdemokraterna i Upplands Väsby som berättade om kommunens lokala arbete med en ANDT
strategi. Efter Marias anförande diskuterade ombuden och övriga närvarande under ledning av Oskar Jalkevik och Malin
Andersson kring hur ett hållbart engagemang byggs, hur medlemmarna ska hålla
längre och hur fler ska kunna engageras.
Distriktsårsmötet avslutades med ett
gemensamt tårtkalas för att fira IOGTNTO rörelsens nya grundsatser.
Oskar Jalkevik omvald distriktsordförande berättar
– Jag tackar stort för medlemmarnas
förtroende att få leda distriktets arbete
ett år till. Under året ska vi fortsätta att
bygga IOGT-NTO som en ännu starkare
folkrörelse.
Linda Tjälldén

Goda samtal och beslut om framtiden fanns det gott om på IOGT-NTOs distriktsårsmöte i Upplands Väsby.
Foto: Linda Tjälldén

Nya styrelsen i IOGT-NTO Stockholms distrikt, från vänster:
Sofia Modigh kassör, Jonas Svensson sekreterare, Oskar
Jalkevik ordförande, Ulrike Deppert ledamot och Per Östberg
studieledare. Rune Nilsson, ledamot och Helena Nyström,
vice ordförande, saknas på bilden.
Bilden till höger: Grundsatstårta
Foto: Linda Tjälldén

ny styrelse i iogt-nto Stockholms distrikt
# Ny styrelse i IOGT-NTO Stockholms distrikt är vald enligt följande: Ordförande: Oskar Jalkevik, vice ordförande: Helena

Nyström, sekreterare: Jonas Svensson, kassör: Sofia Modigh, studieledare: Per Östberg, ledamöter: Rune Nilsson och
Ulrike Deppert.
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KRÖNIKA Anna Elgh

Så mycket som har
hänt under året...
Nya styrelsen i UNF Stockholms distrikt, från vänster: Oskar Liljesand suppleant, Simon
Winnfors vice ordförande, Malin Andersson ordförande, Alice Häggqvist kassör och JohnErik Sjöberg ledamot. På bilden saknas ledamoten Victoria Cobbinah och sekreteraren Pia
Schwarts.
Foto: Linda Tjälldén

distriktsårmöten i unf och junis
# Ungdomens nykterhetsförbund genomförde den 12
april sitt distriktsårsmöte tillsammans med IOGT-NTO i
Upplands Väsby. 18 ombud, distriktsstyrelsen och några
medlemmar var på plats för att diskutera framtiden och
välja en ny styrelse. Malin Thorson, förbundsordförande
var på plats för att hälsa från förbundet och agera mötesordförande.
Ny styrelse i UNF Stockholms distrikt:
Ordförande Malin Andersson , Vice ordförande Simon
Winnfors, Sekreterare Pia Swartz, Kassör Alice Häggqvist, Ledamöter Victoria Cobbinah och John-Erik Sjöberg, Suppleant Oskar Liljesand
		

# IOGT-NTOs Juniorförbund Junis Stockholms distrikt
genomförde den 6 april sitt distriktsårsmöte. På plats
fanns 30 ombud i blandade i åldrar som diskuterade kring
framtiden och det valdes en ny styrelse. Christer Wiik,
vice förbundsordförande i Junis var på plats och framförde en hälsning.
Madeleine Kalin omvald distriktsordförande berättar
– Tack för fortsatt förtroende, Junis Stockholm satsar i år
på att öka vår ledarkår med 50%. Ett djärvt mål och för
att lyckas behöver vi skapa bättre samarbeten med övriga förbund i Stockholms distrikt. Så du som inte är redan
är med, välkommen som Junisledare

E

n gång träffade jag Gertrud Åström, som är en
svensk företags- och organisationsledare samt
expert på jämställdhetsfrågor. Hon berättade en
sak som jag aldrig kommer att glömma och det var att
hon älskade att läsa årsberättelser/verksamhetsberättelser från föreningar och organisationer. Hon tyckte själv
att det kanske var lite konstigt, men så var det konstaterade hon. Gertrud förklarade det med att hon tyckte
att det gick att följa en organisation eller förening och
se vad som hänt och att det gick att utläsa vad som hänt
under tiden som berättelsen skrevs och att det låg något
spännande i det. Efter att jag träffat henne och hört hennes tankar om hur det går att välja att läsa en årsberättelse så är det med mycket större glädje jag både skriver
dem och läser andras. I dessa tider så handlar mycket
om att få till de där berättelserna och kunna berätta om
vad som skett i föreningarna. Jag som läsare kan se att
det skett så mycket roligt ute i de föreningar som hör till
vårt distrikt. Det har varit både bokcirklar och utflykter
som jag suttit där och läst om och tänkt: ”Attan också
att jag missade de här, åh vad spännande det låter”. Sen
sitter jag där och hoppas att jag ska få tiden att räcka till
så jag också kan vara med på en trevlig bokcirkel som
någon av föreningarna håller eller följa med på en utflykt till något spännande ställe. Samtidigt som jag gläds
åt att det funnits så många andra som verkligen har varit
med och som fått möjligheten att hitta roliga saker att
göra på grund av att de är medlemmar i IOGT-NTO
Stockholms distrikt. Då sväller mitt hjärta av stolthet
över att få tillhöra ett förbund som erbjuder så mycket
till alla medlemmar och så tackar jag Gertrud Åström
för att hon fick mig att inse vad mycket roligt det går
att utläsa av en årsberättelse/verksamhetsberättelse. Så
nästa år vet ni att det ni gjort under 2014 kommer det i
alla fall finnas en läsare som kommer längta efter att få
ta del av och med spänning se vad ni haft för er där ute
i föreningarna. n

Ny styrelse i Junis Stockholms distrik:
Ordförande Madeleine Kalin, Vice ordförande
Therese Ericson, Sekreterare Zahra Ousi, Kassör Andrzej
Klimos, Ledamöter Lena Tedblad, Tobias Kvarnryd och
Torun Hansson
Linda Tjälldén

Anna Elgh, vikarierande distriktskonsulent i Stockholmsdistriktet.
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PÅ GÅNG

Vildvuxen växer igen!
Vid ett föreningsårsmöte i början av mars
startade en grupp
IOGT-NTO medlemmar upp föreningen
Vildvuxen igen efter att
föreningen under en
lång tid varit vilande.
Föreningen var aktiv under
90-talet och hade bland annat en arbetsplan bestående
av 100 punkter som prickades av på varje årsmöte.
Carin Häregård berättar
om historien kring namnet
Vildvuxen
– Namnet processade vi
fram under de första träffarna. Vi var då, i början på
90-talet inspirerade av temat
Ung & Stolt i UNF (Ungdomens
nykterhetsförbund)
och vi ville ha ett namn i den
andan. Vi ville dock poängtera att vi var vuxna och att
det var/är positiv, vi ville även
ha lite rock´n´roll, lite drag i
namnet. Namnet blir ju lite
av föreningens identitet. Vild
och vuxen var ett av utgångsförslagen. Vildvuxen blev ett
bra namn, ger utrymme för
att få vara vild, vuxen och att
växa utan att tuktas.
Ny arbetsplan
På årsmötet deltog ett tiotal
medlemmar, det beslutades
om arbetsplan och om en ny
styrelse. I den antagna arbetsplanen

Lina Ericsson är en av dem som startat
upp IOGT-NTO-föreningen Vildvuxen.

finns bland annat mål om att
föreningen ska bedriva verksamhet i form av en studiecirklar, arrangemang och föreningsmöten. Vildvuxen är en
nykter, normkritisk och kreativ “gör-det-själv” verksamhet
som vill främja lustfyllda möten mellan människor. Målet är att stärka ett nyktert
engagemang inom olika uttrycksområden. Föreningen
vill även skapa en gemenskap
där barn är välkomna.
Fortsätt att utvecklas
Lina Eriksson berättar om
varför föreningen har startats upp
– Sedan en tid tillbaka är vi
en grupp personer som talat
en del om hur viktigt det är
att man som ”vuxen” fortsätter utvecklas och utmana sina
egna normer. Vår uppfattning
är att det för unga finns en
del forum och förväntningar
på att prova på nya saker och
utveckla fritidsintressen,
men som vuxen finns det

inte särskilt många prestigelösa sätt att förutsättningslöst testa på nya saker. Vi som
pratat om det här är personer
som på olika sätt vill utmana
det offentliga rummet och
leker med tanken på hur det
skulle vara att göra någonting kring det. Vi har även
pratat om att många subkulturer som utger sig för att
vara normkritiska ändå har
en tydlig alkoholnorm med
stark romantisering även till
andra droger. Vi hör om personer som tillhör ideell sektor/musik/konstnärs/media/
-kretsar som döljer sina tankar om alkoholnormen för
att förväntan på en alkoholkonsumtion är självklar. Vi
vill därför lyfta dessa tankar
och normkritiskt granska
detta i vår föreningsverksamhet och samtidigt gå från ord
till handling.
– Vi har tänkt erbjuda prestigelös prova-på-verksamhet och anordna studiecirklar med olika teman, baserat
på medlemmarnas önskemål.
Vi har också för avsikt att
värva in personer från andra
normkritiska sammanhang
till IOGT-NTO och ge dem
verktyg för att utveckla sitt
nyktra ställningstagande.
Linda Tjälldén
Vill du veta mer om föreningens verksamhet eller
har frågor kan du kontakta
Lina Eriksson via mejl eriksson.lina@gmail.com eller telefon 073-53 54 900

26-29 juni i Mora
# Missa inte sommarens häftigaste händelser i IOGT-NTO-rörelsen. Den
26-29 juni samlas en hel hög med medlemmar från alla IOGT-NTO-rörelsens
förbund på Mora Parken i Mora för att umgås och ha kul.
Läs mer och anmäl dig på www.sommarfestivalen.se eller ring 08- 672 60 05
Sista dag att anmäla sig är 15 maj
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PROGRAM
FOLKNYKTERHETENS VECKA
Måndagen den 26 maj:
Måndagsfika med Linda Engström från förbundet. Klockan
17-18 på IOGT-NTO gården,
Klara Södra Kyrkogata 20.
Politikerdebatt. Samarrangemang med föreningen 14 Juni.
Klockan 18-21 på IOGT-NTO
gården, Klara Södra Kyrkogata 20.
Tisdagen den 27 maj:
Flygbladsutdelning vid pendeltågs- och tunnelbanestationer
samt utanför Centralstationen.
Utdelningen kommer att ske
från klockan 7.30 – 9.30 samt
16 – 18.
Alla ideella som deltar och har
anmält sitt deltagande i förväg
får gratis entré till Skansen för
torsdagens firande av Folknykterhetens dag. Vill du vara
med hör av dig till stockholm@
iogt.se
Torsdagen den 29 maj:
Aktiviteter vid Ordenshuset på
Skansen klockan 11-17: Kaffeservering. Musikuppträdanden. Junis, UNF och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
finns på plats och bjuder på
aktiviteter. Ett gammaldags
ritualmöte genomförs vid två
tillfällen under dagen. Priser
delas ut. Rundvandring i huset för både vuxna och barn.
Hör av dig till stockholm@iogt.
se om du är intresserad av att
hjälpa till. Separat program
med tider finns på vår hemsida
http://stockholm.iogt.se
Fredagen den 30 maj:
Grillfester arrangeras av föreningar och verksamheter
i Stockholms distrikt. Grillfesterna startar klockan 18.
För närmare besked om din
närmsta grillfest se vår hemsida där alla aktuella grillfestarrangörer med adresser finns.
http://stockholm.iogt.se

STOCKHOLM Straight Edge
är några exempel på olika uppgifter som
finns i samband med en spelning.
Daniel berättar att besökarantalet
handlar om marknadsföring, hur stort
bandet är och vilken lokal gruppen använder. Alla spelningar är drogfria och det är
också det som kännetecknar Straight Edge-kulturen. Livsstilen och kulturen innebär avhållsamhet från tobak, alkohol och
andra droger.

Daniel Pilsäter är vice ordförande i Stockholm Stratight Edge.
FotO: Linda Tjälldén

Möt Stockholm
Straight Edge
Daniel Pilsäter är vice ordförande i IOGT-NTO Stockholm
Straight Edge och har varit engagerad i föreningen sedan våren 2010.
Föreningen består av 13 medlemmar och
började som en UNF-förening men i takt
med att medlemmarna har blivit äldre
har flera medlemmar blivit medlemmar i
IOGT-NTO och förra året startades en
IOGT-NTO-förening.
Den verksamhet som IOGT-NTO
Stockholm Straight Edge bedriver är

hardcorespelningar. Hardcore (även kallat hardcore punk) är en subgenre till punk
som uppstod i USA under sent 1970-tal.
Hardcore är snabbare, tyngre och har ett
rivigare ljud än den vanliga punken
Besökarna på spelningarna varierar
mellan 30 och 100 personer, ibland kan
det vara så många som upp till 400 besökare. Daniel berättar att hans uppgifter i föreningen mestadels består av att
boka band och att arrangörsgruppen som
finns består av personer som har lite olika arbetsuppgifter. Att boka band, köra
grejer, laga mat under spelningarna, stå i
cafét under spelningar eller sitta i entrén

vårens sista
måndagsfikor

är 20:-, ta med dig en vän, en
familjemedlem eller kom som
du är och ha en trevlig stund.

5 maj Familjevänlig afterwork med live2035

12 maj Junis berättar

Kom och laga mat med UNF
och IOGT-NTO live2035. Priset

Vad gör du på din fritid? Junisledare berättar om Junisverk-

Letar bra lokal
Den största utmaningen föreningen har
just nu är att hitta en lokal där de kan ha
sina spelningar kontinuerligt.
– Ett uppskattat arrangemang som
för femte året i rad återkommer är ”Fire
storm fest”. Det kommer att vara jättebra
band. Ett fett arrangemang på en dag då
många unga gör alkoholdebut. Förra året
var mycket folk och verkligen uppskattat, berättar Daniel. I år är arrangemanget tillbaka på NBV-lokalen Bergsunds
strand 43 vid Hornstull.
Daniel fortsätter att berätta om framtiden för föreningen:
– I framtiden vill föreningen ha en egen
lokal där vi kan ha caféverksamhet, replokal och möjlighet att ha sina spelningar.
Vi samarbetar mycket med NBV och vi
har bland annat spelningar på NBV-lokalen vid Hornstull.
Daniel avslutar med att berätta att han
hoppas att fler vågar besöka spelningar
framöver.
Linda Tjälldén

# Fakta
Straight Edge (sXe, SxE och Edge) är
en livsstil som föddes i hardcorekulturen på 80- och 90-talet. I den ingår att
avstå från alkohol, andra droger och
tobak/nikotin. Straight Edge är historiskt förknippat med djurrättstankar
och många anhängare är vegetarianer
eller veganer. Läs mer om Stockholm
Straight Edge på https://www.facebook.com/StockholmStraightEdge

samheten i Stockholms län.

26 maj Alkoholpolitik

19 maj Virka mormorsrutor

Linda Engström från IOGT-NTO
förbundet gästar oss och pratar
om alkoholpolitik inför valet.

Ta med dig din virkning och ha
en trevlig stund. Kan du inte virka sedan tidigare finns det garn,
nål och hjälp att få.

Varmt välkommen till Klara Södra kyrkogatan 20 klockan 17.00.

”Man måste
ha kul”
MÖTE MED Stig Larsson
Stig Larsson hjälper föreningar inom IOGT-NTO
att söka bidrag. Han tänker fortsätta så länge
han kan, och så länge han har roligt.
– Man får inte stelna i tankegången, säger
han.

Stig Larsson
Foto: Jonathan Norström

Jag möter Stig Larsson en blåsig eftermiddag, tidigt i april. Inne på IOGTNTO:s distriktsexpedition i Stockholm tar han en värmande kopp kaffe.
Han ler ofta medan han berättar om sin
långa tid i organisationen.
Stig Larsson föddes 1934 i Västerås,
och växte upp i Sigtuna. 1951 kom han
till huvudstaden för att arbeta på Separator, nuvarande Alfa Laval. I Stockholm träffade han också en medlem av
IOGT, som värvade honom till organisationen.
Genom nykterhetsrörelsen träffade han många nya vänner. Han trivdes
och hade roligt inom IOGT. Nuförtiden ser han nykterheten som en naturlig del av sitt liv. Innan han blev medlem
hade han knappt druckit alkohol alls,
bara lite vin ibland.
– Jag tyckte att det smakade pest.
Träffade på jobbet
Stig och hans fru sedan 55 år, Kerstin,
träffades på jobbet. På den tiden var
man tvungen att rekommenderas för
att bli medlem i IOGT, och den här
gången var det Stig som värvade en ny
person till rörelsen. Nuförtiden är Kerstin kassör i Lidingöföreningen.
Inom organisationen har Stig haft
flera olika uppdrag, exempelvis har han
varit distriktsordförande i Stockholm.
Mest jobb har han lagt på att sköta
scoutanläggningar.
– Jag har haft mycket kul.
Hans roll i organisationen har mest

varit den som administratör.
– Jag är inte den som står och propagerar.
Den tid då Stig var ordförande i
scoutdistriktet i Stockholm, i mitten
av 1980-talet, ser han som roligast.
Tillsammans med andra medlemmar
var han med om olika aktiviteter som
att gå på teater och kurser. För att öka
sammanhållningen fick alla ta med sig
sina respektive.
– Om man inte har kul blir det bara
ett evigt malande på mötena, säger
Stig.
Egen företagare
Förutom sitt engagemang inom nykterhetsrörelsen har Stig varit egen företagare, och bland annat ägnat sig åt
billeasing. Sedan 15 år är han pensionerad, men håller fortfarande på med det
ideella arbetet.
– Jag gör lite av varje, säger han med
ett leende.
I dag jobbar Stig främst med att hjälpa föreningar inom IOGT-NTO att
söka bidrag från fonder och stiftelser.
Han håller exempelvis kurser där han
berättar om hur man ”hittar pengar”.
En del bidrag kan man få från staten,
men inte så att det räcker. Hur mycket
pengar föreningarna kan skramla ihop
skiljer sig mellan olika kommuner och
län. Västra Götaland är bra, menar
Stig, medan andra områden inte är lika
generösa.
– Stockholm är pest, säger han.

Det mesta av arbetet gör Stig hemma i lägenheten på Lidingö. Övrig tid
tillbringar han och Kerstin i sin sommarstuga i skärgården. Där är de från
maj till Allhelgonahelgen – arbetar med
tomten och huset, och umgås med bekanta. Stig läser gärna dagspress, och
följer med i samhällsdebatten. Barnen
och barnbarnen är också en del av parets fritid.
Firar 80 i augusti
I augusti firar Stig sin 80-årsdag. Han
har varit aktiv inom IOGT-NTO i mer
än 60 år.
– Man får inte stelna i tankegången,
säger Stig. Jag har bra sifferminne fortfarande.
Han vill fortsätta så länge det går,
åtminstone i några år till.
– Så länge man orkar och gör nytta.
Det måste vara roligt.
Jonathan Norström

# Fakta
Namn: Stig Larsson
Aktuell: hjälper föreningar inom
IOGT-NTO att söka bidrag från
fonder och stiftelser.
Ålder: Fyller 80 år i augusti.
Familj: Fru Kerstin, barn och
barnbarn.
Medlem: IOGT-NTO Lidingö

