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

Vi samarbetar
givetvis med

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

Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad september-oktober 2014
Värvning/Fika för alla
muggar, servetter m.m)
från förbundet. Visst är
sista datum som är angivet
är 25 september, men det
kan ändå vara värt ett
försök.
En del föreningar har
redan blivit kontaktade av
distriktet och de som sagt
ja (vid Månadsbladets
pressläggning) är Odens
sal , Breidablick och
Räddningsplankan (alla
Östersund), Liljan (Ås)
Strålen (Hammerdal),
Klippan (Hoting), Skutan
(Åre kommun) Fjällblomman (Oviken),
Näcken (Stugun), Välkommen till frihet
(Hammarstrand), Vikingafanan (Brunflo) och Lyran
(Fåker)

Höstens värvningskampanj har redan
startat, men det finns
fortfarande möjlighet att
boka värvardisken.
För de föreningar som så
önskar så hjälper
distriktet till i den
utsträckning som det finns
möjlighet till. Förbundets
kampanj ”Fika för alla” ,
som Ni ju fått info. om
tidigare, går ju väldigt bra
att kombinera med
värvning. Distriktet har
också sett till att det finns
ett lager av värvarblock, så
att det är bara höra av sig
så har Ni dem dagen efter.
Föreningar, som inte
redan gjort det, ska givetvis också beställa det
kostnadsfria kampanjkitet
(termoskanna, papp-

Dialogcafé 18/10
Den som medlem i IOGTNTO i Jämtlands län är
välkommen på Dialogcafé
18 oktober kl. 13.00 i
Tempelriddare Ordens
festsal, Kyrkg. 61 A
Östersund för att samtala
om just dina
tankar och
synpunkter på
IOGT-NTO:s
framtida
strategier. Vi
tror att du har
mycket att
bidra med och tillsammans gör vi IOGTNTO till en ännu starkare
folkrörelse. Hur vill du att
ditt IOGT-NTO ska se ut?
Dialogcaféerna är viktiga
forum där medlemmar får
tänka och tycka inför
nästa års

Lyransgården

distriktsårsmöten och vår
kongress som är nästa
sommar.
Program:
 13.00 Lunch.
 14.00 Dialogcafé.
 15.30 Fika
 16.00-17.00
Underhållning
med

Lars Persa
(öppen även för
allmänheten)
och avslutning.
Dialogcaféet är avgiftsfritt,
med både lunch, fika och
underhållning inkluderat!
Anmälan: IOGT-NTO,
Tel: 063-13 20 45 alt.
via hemsidan
[jamtland.iogt.se/aktuellt]
senast 14:e oktober.

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

Ha en fortsatt skön
höst!

