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Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad mars-april 2016
Folknykterhetens vecka 2-8 maj

Ny bok utgiven
Föreningen 0312 Liljan i Ås
har givit ut en bok om sin

130-åriga historia.
Det började med ett
upprop 2013 från
Föreningsarkivet om att
föreningarnas verksamhet
skulle dokumenteras.

Kom ihåg!
Skicka in årsrapport efter årsmötet,
om Ni inte redan
gjort det! Om Ni
skickar den till Distriktet så tar vi en
kopia och skickar in
den till förbundet
sedan

Vi samarbetar
givetvis med

(nbv.se/Avd/
Mittsverige/NBV-iJamtlands-lan)
063-12 66 00

Temat för Folknykterhetens vecka 2016 är
ursäkter, de ursäkter och
förklaringar som ofta
behövs för den som tackar
nej till alkohol. Tanken
med att fokusera på just
ursäkter är att belysa
alkoholnormen, och hur
den påverkar våra
beteenden, genom att
skapa igenkänning och ett
leende.
Folknykterhetens vecka
infaller 2-8 maj och nu går
det bra att beställa
material till aktiviteter.

Materialet består bland
annat av ursäktslotter,
flirtkulor och en meny
med alkoholfria drycker.
Den som inte har
möjlighet att vara med på
aktiviteterna får gärna
skicka en insändare till
närmaste redaktion.
Till distriktsexpeditionen kommer det
att beställas ett stort
materialkit, så har man
inte beställt själv så finns
det möjlighet att få
material härifrån (så långt
det räcker).

Bio i Brunflo
Föreningen 3531 Vikingafanans bioverksamhet
bedriver sin bioverksamhet, som de startade för
111 år sedan. Ett jubileum
hölls ju under 2015. Här
till höger syns de filmer
som visas de närmaste
veckorna. Bioprogrammet
uppdat. kontinuerligt på
jamtland.iogt.se

Fredag 8 april kl. 19.00
BATMAN v SUPERMAN:
DAWN OF JUSTICE 3D
Tillåten från 15 år
Söndag 10 april kl 19.00
VÅGA ÄLSKA
(Sven Wollter)
Tillåten från 7år
Söndag 17 april kl 19.00
DJUNGELBOKEN 3D
Tillåten från 11 år
Entré 70-110 kr

Fyra medlemmar,
Britt-Marie och
Sören Persson, Eva Sundin
och Eva Lindén, har sedan
i form av en studiecirkel
bedrivit efterforskningsarbetet.

Boken finns att köpa,
kostar 100 kr + frakt.
Kontakta expeditionen, så
hjälper vi till med
beställningen!

Lyransgården, Fåker
går att hyra till olika evenemang. Kontakta
Rolf Olofsson på
072-204 49 45 alt.
helmers.viken@tele2.se

