Jämtlands läns distrikt av

Månadsblad juli-augusti 2012
Sommarfest 2 augusti
Distriktet
arrangerar
2 augusti kl. 13.00,
i samarbete med
Junis*, en
sommarfest på
Jamtli för hela
familjen. Avgiften
är 200 kr per
vuxen i familjen,
barnen gratis
(förutsatt att
barnen är med i
Junis — annars
Junis medlemsavgift på 40 kr.)
Följande ingår i
deltagaravgiften:
Entré till Jamtli (ordinarie
avgift 240 kr per vuxen)

sommarmåltid
inkl. grillning av
korv, samt
skattjakt, tävlingar
och underhållning
för barnen.
Anmälan sker till
annika.nilsson@
kubmarine.se
senast 29 juli.
Frågor på : 070512 20 45 eller
070-190 28 38
OBS! Begränsat
antal platser.
* IOGT-NTOrörelsens
organisation för
barn upp till 14 år. Se
jamtland.junis.org

Dialogcafé/Trivseldag
Som tidigare nämnts
kommer det i oktober att
arrangeras ett kombinerat
Dialogcafé/Trivseldag. Målet
med dialogcaféet är att
deltagarna i dialogform
jobbar med idéer och tankar
Vi samarbetar
givetvis med

NBV
(nbv.se/Avd/
Mittsverige/NBV-iJamtlands-lan)
073-274 53 10

inför den kommande mål–
och verksamhetsinriktningen

26-29 juli är alla välkomna
till IOGT-NTO-rörelsens tält i
Badhusparken.
I det finns ett
café med
enklare
förtäring,
UNF-bar för
alkoholfria drycker, mys–
och Junis-hörna. En DJ finns
också på plats, med skön
musik
Öppettiderna är;
Torsdag 11-01
Fredag 11-18, 19-02
Lördag 11-18.30, 19.30-02
Söndag 11-17

Höstkickoff
Distriktens värvningsteam
samlas till en kick-off på Tollare Folkhögskola, SaltsjöBoo den 7-9 september. Om
Du är intresserad av att arbeta med medlemsvärvningen så är Du välkommen att
höra av Dig på 063-13 20 45.

Hattcafé

Politikerträffar
En justering har gjort i
datumen för höstens
politikerträffar. De
nya datumen är
 Ragunda 11
september
 Strömsund 27
september
 Härjedalen 16
oktober
En ersättningsträff för
den inställda träffen i
Östersund planeras också,

Storsjöyran

men inget datum är bestämt
ännu.
Tid och lokal
kommer stå i
den inbjudan
som skickas ut
till politikerna
närmare de
uppsatta
datumen.
Vid mötena
diskuteras det förebyggande
arbetet och alkoholpolitik.

21 juli kl. 18.00 arrangerar
föreningen
Välkommen till
frihet ett
hattcafé på
Centrum i Hammarstrand;
 Konferencier Per Bergvall
 Underhållning med
sommarorkestern, gäster o Evert Ljusberg.
 Barbro Rosenlöv öppnar
sin hattask.
 Servering
 Lotterier
Entré 100 kr (Fri entré till
den som kommer i hatt)
Alla är hjärtligt välkomna

