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Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad november-december 2015
Jubileum 21 november i Brunflo

Då firar både föreningen
Vikingafanan och Biografverksamheten i Brunflo
110 år med att visa filmen
Miraklet i Viskan.
Biljettpriset är minst
20 kr och man får gärna
betala mer, då hela
behållningen går till
Världens barn.
Programmet startar
kl. 18.00.

 14 nov Julmarknad
Lyransgården Fåker
kl. 11-16. 26 knallar.
Kolbullar utomhus,
servering inne
 11 o 12 dec. Julbord
Tempelriddarnas
lokal, Kyrkg. 61 A
Östersund
kl. 18.00 den 11:e och
kl. 13.00 den 12:e. Pris
275 kr/person.
Anmälan senast 6 dec.
på telefon 063-518785
alt -104230
 12 dec. Julfest
Centrum
Hammarstrand
kl. 17.00. Jultallrik o
Lindqvistarna m.fl.
Avgift 180 kr, anmäl
på 070-6914364

Vit Jul
Kom ihåg!
Nästa månadsblad gäller för
januari-februari
2016 och material ska vara inlämnat
31 december

Många arrangemang är
inplanerade inför
Vit Jul, se uppdat.
på Vitjul.se
Kampanjen
handlar ju om att
vi vill ge alla barn
en Vit Jul genom
att få vuxna att
helt avstå från
alkohol under
julhelgen.
Det innebär att de som
ännu inte är medlemmar
kan lova att avstå från

Julaktiviteter

drycker med en alkoholhalt över 2,25
volymprocent
under julafton,
juldagen och
annandagen 2015.
En viktig del av
kampanjen är den
nämnda namn 28 nov. kl. 14 i
Pelarsalen, Gränsg. 9
insamlingen på
(ing. gården) Östersund.
vitjul.se
Föreningen Breidablick
Behöver Ni blanketter
inbjuder
så det bara att höra av sig

6 dec. kl. 18 IOGTtill expeditionen.
NTO-lokalen,
Lingonv. 5, Odensala/
Östersund. Jämtlands
25 kr/namnrad och
Luciakandidater.
Julgröt och kaffe/te
50 kr/föreningsnamn med mjukstut. Lotteribetalas till Plusgiro
vinster mottages
27 22 04-9), eller annat
tacksamt. Föreningen
material så behöver vi det
Odens sal inbjuder.
senast 8 dec. via post
eller mail;
jamtland@iogt.se

Högtidsmöten

Julhälsning i Fjällvinden

Vi samarbetar
givetvis med

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

Som Ni säkert har noterat
har det inte kommit ut
något nr av tidningen i år,
p.g.a. att för litet material
har lämnats in.
Ett julnummer blir det
dock, så om Du vill lämna
en julhälsning (Pris

Distriktsexpeditionen
stänger kl. 12.00 onsdag den 23 december, och öppnar åter
torsd. 7 januari 2016.

Månadsbladet
tillönskar härmed

God Jul
och ett
Gott Nytt
År

Övr. arr. Centrum
Hammarstrand

 27 nov. kl 19 Konsert
med Gubs. Entré 100 kr
inkl. fika
 28 nov. Loppis
kl 10-14
 18 dec. kl 19 Konsert
med Blek
För mer info 070-6914364

