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Kom ihåg!
 Fjällvinden
utkommer
med ett höstnummer, och
sista datum
att lämna in
material är
31 augusti
 Nästa
månadsblad
gäller för
septemberoktober och
material ska
vara inlämnat
senast
15 augusti

Vi samarbetar
givetvis med

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

Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad juli-augusti 2014

”Chilla” på Storsjöyran

Även i år
deltar IOGTNTO i ”Yran”. I
år kommer
engagemanget
att bestå av en
200 kvadratmeter stor
”chilloutzon” komplett med
hängmattor,
madrasser, kuddar,
fantasieggande ljusfigurer,
allt tillsammans med ett
café.
”Tillsammans skapar det

en känsla av frid, skönhet
och trivsel för besökarna”
citerat från Storsjöyrans
programblad.
Allt är placerat mellan

Badhusparksscenen och
Tivolit.
Zonen har öppet
Tor. 31/7
kl 11-18, 19-02
Fre. 1/8
kl 11-18.30,
19.30-02
Lör. 2/8
kl 11-18, 19-02
Sön. 3/8 kl. 11-18
Hör gärna av Dig om Du
vill arbeta, eller så kom
bara och ”chilla”!

Höstupptakt 30/8 i Ramsele
Jämtlands läns IOGTNTO distrikt och
Västernorrlands IOGTNTO-distrikt bjuder in till
denna höstupptakt och
upplevelsedag i Ramsele:
Program
10.00 Välkommen till
Ramsele och IOGT-NTOlokalen Faxen. Kaffe o
smörgås.
10.30 Hur får vi med och
engagera nya
medlemmar i
vår
verksamhet.
Medverkan av
IOGT-NTO:s
biträdande
generalsekreterare
Eva Blomqvist
(bilden) och utvecklingskonsulent Hans-Olof
Andersson
13.00 Lunch och visning
på SVAR.
SVARs uppgift är att
tillgängliggöra
arkivmaterial för

forskningsändamål och
undervisning, bland annat
genom digitalisering och
tjänster för elektronisk
tillgång. Avdelningen
informerar om de digitala
arkiven och ger handledning och stöd till
användare.
Introduktion i släktforskning, Guidning i
huset, Hantverkshuset. På
Svar finns
även en
vindkraftsutställning.
15.30 Tillbaka till
IOGT-NTO:s
lokal Faxen
för Aktuella
frågor.
18.00 Middag
19.00 Bio i Faxens digitala
biograf. (Frivilligt)
Kursavgift : 200:Resa: Reseersättning
utgår vid samåkning.
Samåkningsmöjligheter

med bilar från Östersund
finns.
Anmälan: IOGT-NTO,
Kyrkgatan 84 B,
831 34 Östersund, Tel:
063-13 20 45
mail:
thomas.stensson@iogt.se
senast 18:e augusti

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

Ha en fortsatt skön
sommar!

