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Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad september-oktober 2016
”Vårt framtida IOGT-NTO”- 22 oktober

Du är, såsom medlem i
IOGT-NTO, välkommen
på dialogcafé för att
prata om just dina tankar
och synpunkter på IOGTNTO:s Mål och
verksamhetsinriktning
2018-2019.

Lördag 22 oktober
kl. 13.00 på Centrum,
Hammarstrand
Vi tror att du har mycket

Kom ihåg!
Nästa månadsblad gäller för
novemberdecember och
material ska vara
inlämnat
31 oktober

Vi samarbetar
givetvis med

att bidra med och
tillsammans gör vi IOGTNTO till en ännu starkare
folkrörelse. Vad vill du att
Mål och verksamhetsinriktningen 2018-2019
ska innehålla för vårt
IOGT-NTO utifrån

Teater 13 oktober
Föreningen 0287 Odens sal
arrangerar en föreställning
med Teatergruppen
”Glesingan” den

 I Brunflo är det
föreningen 3531
Vikingafanan som arr.
Programmet kan ses på
jamtland.iogt.se

Det är en soaré under
rubriken ”Gott humör!” om
”Äcke” Olsson. Denne räknas
som en pionjär inom skriven
”jämtska”, och var även med
och nedtecknade 400
folkmusikstycken inkl.
Jämtlandssången. Hans mest
kända dikt Jamtlandstaus,
tonsattes senare av H.P.
Burman.
Entrén är 100 kr, inkl. fika.

”Glesingan”
Arr. på Lyransgården, Fåker

www.nbv.se/
mittsverige

 Bingo söndagar

063-12 66 00

 Onsdagscaféet

kl. 18.00
öppet kl. 11-14

 ”Gunnar Wiklund”

Bio i
Brunflo och
Hammarstrand
På bägge platserna
finns modern
digitalbioutrustning.

13 oktober kl. 19.00 i
IOGT-NTO-lokalen,
Lingonv. 19
Odensala/Östersund

Föreningen 318 Lyran
arrangerar;

Strategi 2016-2021?
Dialogcaféerna är
viktiga forum där
medlemmar får tänka och
tycka inför nästa
kongress som hålls i
Karlstad 2017.
Vi bjuder på fika, med
smörgåstårta, och vill
därför gärna ha Din
anmälan senast 14 okt. på
telefon 063-13 20 45 alt.
Mail jamtland@iogt.se.
Reseersättning utgår med
förutsättning att
samåkning tillämpas.

29/10
 Julmarknad 5/11
 Ellen Sundberg
29/11
Tributeshow

Uppdat. om alla arr. på
jamtland.iogt.se samt
Lyransgården på Facebook

 I Hammarstrand är det
föreningen 0522
Välkommen till frihet
som arrangerar, och
programmet kan ses på
Facebook; Centrum Bio

Ha en fin höst

