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Kom ihåg!
Nästa månadsblad gäller för
januari-februari
2015 och
material ska vara
inlämnat senast
31 december

Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad november-december 2014
Värvning

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 avstå från
drycker med en
alkoholhalt över 2,25

volymprocent
under julafton,
juldagen och
annandagen
2014. 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.

Julhälsning i Fjällvinden
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 5 dec. på
adress IOGT-NTOdistriktet,
Kyrkgatan 84 B,
831 34
ÖSTERSUND, eller
mail;
jamtland@iogt.se

Under novemberdecember fortsätter
värvningen, för att klara
målsättningen för året på
150 nya medlemmar.
Under vecka 48 kommer
förbundets husvagn
”Bettan” att vara i länet
som ett dragplåster

Hör gärna av
Er om Ni vill
medverka under
”Bettans” turné.
Fram t.o.m.
31 oktober hade
103 nya
medlemmar
inkommit, varav
43 under ”Fika
för allakampanjen” i
Oktober! Tack
till alla som
medverkat till
detta!

Vi samarbetar
givetvis med

Distriktsexpeditionen
(www.nbv.se/
avdelningar/
MittSverige)
063-12 66 00

stänger kl. 12.00 tisdag
den 23 december, och
öppnar åter onsdag
7 januari 2015.

Julbord
5 dec. kl. 18 och 6 dec.
kl. 13 i Tempelriddarelokalen, Östersund. Pris
275 kr. Anmäl via Exp.

Jultallrik

6 dec kl. 17 på Centrum,
Hammarstrand. Lindqvistarna m fl Pris 170 kr.
Anmäl på 070-6914364

Månadsbladet
tillönskar härmed

God Jul och
Gott Nytt År

