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VIT JUL

tiII HANDLING - 8 nov. -18 kI.18.00

-

20.00 Blåbandslokalen Umeå.

- IOGT:NTO rörelsen www vitiul.s

GE BARNEN EN

VIT JUL! VLN

Rödålidens Bf Tavelsjö -2112 ,I5lI2 Julkonsert i Hembygdsgården Tavelsjö.
ERSBODA Bf garderobvärd 8/12 Ersboda Fh - dansIOGT-NTO Viinnäs - Centrumlokalen dec. månd - fred. k1.9.00 - 12.00 med kamratstöd,
temakväll och Vit jul aktiviteter.
NBV tält skyltsöndag2ll2 Umeå ... chans for lokalföreninger att synas!
UME-guiden - VLN annons i samverkan december - 18.
Blåbandet julpyssel 24 nov Innertavle.
rua§apa aiarå dar -seminarium 26 nov Hotell-Björken k1.13-00 - 16-00 arr. VLN
Rum i mitt hjiirta - bokutställning med bla Familjecentralerna som målgrupp ... ???
EU -valet 14 nov. i Norrby med Assar Fager.
EU-valet ... Robert Strömberg IOGT-NTO Våinnäs ingår i en grupp som gör Brysselbesök
den2- 5 dec. En aktivitetsgrupp i IOGT-NTO regi ...
SPELA ROLL www.duspelarroll.se vecka 7. Målgrupper kan vara forskollärarutb. Fortbildning metodutveckling. Janna Nordell tar kontakt med JUNIS som engagerade i denna aktivitet.
MEDIALINAN gav en bra bild .... många har presenterat artiklar, upprop och insiindare . ..
verkligen lyft fram var kamp för ett nyktrare samhälle. Noteras kan att det finns människor
ulanför vår'tr<rers som bidragit intö mins.t våi lokalpre s s.
IOGT-NTO Viinnäs kommer attnyttia MEDIA-linan som en metod,
NBV kommer att göra julkort och annat pyssel i Vännäs bibliotek 2ll1l,4ll2,71ll21}ll2-

IOGT-NTO Medmtinniska och Bakfickan inbjuder till ruLBORD - hela julhelgen
i Sveasalen Ordenshuset Umeå. Titta in på Bakfickan för mera information. öppet mand -fre
for förmiddagar.
JTINIS föreningen som bl.a håller till i JTINIS-lyan erbjuden alltid verksamhet ... Mera information
kontakta Emil Hansson eller Ari Leinonen
NYÅRSAFTON ... BLÅBANDET inbjuder till TAVELSJö
Ja detta var i korta drag vad som kvällen irureholl.
Deltagande lokalforeningar, distrikt och förbund var IOGT-NTO Umeå, Rödålidens Bf,
Ersboda Bf, Umeå Bf, IOGT-NTO Våinnäs, IOGT-NTO Västerbottens distr.
IOGINTO norra regionen och NBV non.
20 &h. ekhg itpzr-",.åzl*g
a 4 *tu.tu

L*b-rt,5
070.6i605259 Lite ostrukturerat men det bjudet jag på och även det glömda
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