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Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad november-december 2016
Vit Jul

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

drycker med en alkohol 26 nov. kl. 14 i Pelar halt över 2,25
salen, Gränsg. 9 (ing.
volymprocent
gården) Östersund. För.
under julafton,
Breidablick inbjuder
juldagen och
 11 dec. kl. 18 IOGTannandagen 2016.
NTO-lokalen,
En viktig del av
Lingonv. 19, Odensala/
kampanjen är den
Östersund. Jämtlands
nämnda namnLucia. Julgröt och
insamlingen på
kaffe/te med mjukstut.
vitjul.se
Lotteri-vinster mottages
tacksamt. Föreningen
Behöver Ni blanketter
Odens sal inbjuder.
så det bara att höra av sig
till expeditionen.

Jularrangemang
Kom ihåg!
Nästa månadsblad gäller för
januari-februari
2017 och materiel ska vara inlämnat
31 december

 2 o 3 dec. Julbord
Tempelriddarnas
lokal, Kyrkg. 61 A
Östersund kl. 18.00
den 2:a och kl. 13.00
den 3:e. Pris 275 kr/
person. Anmälan
senast 27 nov. på 063518785 alt -104230
 3 dec. Julfest
Centrum
Hammarstrand
kl. 18.00. Jultallrik o
Lindqvistarna m.fl.
Avgift 200 kr, anmäl
på 070-6914364
 6 dec. Julkonsert
Lyransgården Fåker

nbv.se/Mittsverige/
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

25 kr/namnrad och
50 kr/föreningsnamn betalas till Plusgiro
27 22 04-9), eller annat
material så behöver vi det
senast 9 dec. på mail
jamtland@iogt.se

Redovisningsblankett
Ni i föreningarna som
får månadsbladet via
posten, finner även en
redovisningsblankett för
föreningsstödet bifogad.

Övriga arr.

 29 nov. Konsert m ed
kl. 19.00 med Ovikens
Ellen Sundberg p å
Manskör,
Lyransgården, Fåker
Fjällorna o ch
kl. 19.00 Entré 150 kr
Ovikens
inkl. fika
Spelmanslag.
 16 dec. kl 19 Konsert
Entré 150 kr inkl. fika
med Blek på Centrum,
Hammarstrand
 7 dec. Lilljulkväll  18 dec. Jubileumspå Tossögården,
bingo
Järpen kl. 18.00. Gröt
kl 18.00
och skinkstut.
på
Anmälan senast 5 dec.
Lyranspå 0647-410 65
gården,
Fåker.
 15 dec. Julallsång
Bingon i Fåker fyller 50
med Näs spelmän
år. Föreningen Lyran
Lyransgården Fåker
bjuder på fika.
kl. 19.00. Entré 100
kr, fika ingår.

Julhälsning i Fjällvinden
Vi samarbetar
givetvis med

Högtidsmöten

Det är bra om Ni skickar
in den så snart som
möjligt efter årsskiftet, för
att vi ska kunna utbetala
stödet.

Distriktsexpeditionen

stänger kl. 12.00 onsdag 23 december, och
öppnar åter måndag
9 januari 2017.
Månadsbladet
tillönskar härmed

God Jul och ett
Gott Nytt År

