Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad november-december 2013
Värvningsspurt

Kom ihåg!
 Nästa
månadsblad
gäller för
januarifebruari 2014
och material
ska vara
inlämnat
31 december

Under novemberdecember fortsätter den
organiserade
värvningen,
för att klara
målsättningen
på 120 nya
medlemmar.
Hälften
återstår!
En del
värvning sker i
Östersund,
bl.a. 3-5/12, men vi
hjälper gärna till och
värvar på Er
hemmaplan ute i länet.

Föreningen kan boka in
värvare från distriktet,
men repr. för
föreningen skall
vara med vid
värvningstillfället.
Distriktet står för 2
värvare. Distriktet
bjuder på
Godtemplaredricka.
Föreningen fixar
plats att stå på och deltar
vid värvningstillfället.
Välkomna med Er
bokning!

Vit Jul
Många
arrangemang är
inplanerade inför
Vit Jul.
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 inte dricka
alkohol över 2,25% under

julafton, juldagen
och annandagen.
En viktig del av
kampanjen är den
nämnda namninsamlingen.
Särskilda
blanketter för
detta finns på vitjul.se.
Om Ni inte har ut
möjlighet att skriva ut
dessa, så hör bara av Er
till exp. så ordnar vi det.

Tidningen Fjällvinden
Vi samarbetar
givetvis med

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

Om Du vill lämna en
julhälsning
(Kostnad
25 kr/
namnrad och
50 kr/
föreningsnamn betalas till
Plusgiro 27
22 04-9), eller annat

material så
behöver vi det
senast 30 nov. på
adress IOGTNTO-distriktet,
Kyrkgatan 84 B,
831 34
ÖSTERSUND,
eller mail;
jamtland@iogt.se.

Årsmötet 2014
Styrelsen fick ju vid det
senaste årsmötet i
uppdrag att bestämma
datum, och två alt. som
nämndes var 29/3 och
5/4.
Ett tredje alt. har nu
framkommit, och det är
den 22/3. Detta datum
skulle kunna medföra att
både Junis-, UNF- och
IOGT-NTO-distrikten har
sina årsmöten i Brunflo
Ordenshus vid samma
tidpunkt. En kallelse, som
bekräftar detta datum,
kommer i januari.

Lars Vegas Trio
Föreningen Lyran
arrangerar en julkonsert
med det välkända gänget
14/12 på Lyrangården,
Fåker. Biljetter finns att
köpa på ticnet.se. Mer info
kan Du få av Rolf,
0722044945 alt.
helmers.viken@
tele2.se.
Även 27/11 är det ett
musikevenemang på
Lyransgården ”Ola
Nordmann möter
Medelsvensson”.
Månadsbladet
tillönskar härmed

God Jul och
Gott Nytt År

