Medlemsbrev för Drömme IOGT-NTO
Mitt i sommaren kommer ett brev från din IOGT-NTO förening som vill hälsa dig välkommen
till kommande arrangemang, och berätta lite vad som hänt i vinter och vår.

Augusti
20
26

Föreningsresa till Västerbotten som beskrivs i bifogad inbjudan
Distriktets höstupptakt på Mannaminne

September
25 Må

Oktober

Öppet styrelsemöte, är något nytt som vi prövar
Höstcafé med Monica Robertsson, som sjunger Alf Robertsson och berättar om
hans liv. Hon sjunger även egna visor.

08 sö kl 16 Föreningsmöte och Diplomutdelning förr 25, 50, 60, 70 och 75 års medlemskap.
Underhållning
16 Må
Gåvoauktion till förmån för Valhalla och internationell verksamhet.
20 Fr
Frågesport, IOGT-NTO föreningarna inom Örnsköldsviks kommun
23 Må
Mötesplats Valhalla startar och genomförs även 30/10, 6/11, 13,11 och 20/11.
29 Sö
Teaterföreställning, This is Västernorrland med Teater Västernorrland.

November
16 To
19 Sö

PUMPEN
Familjeföreställning / familjearrangemang
Öppet styrelsemöte

December
05 Ti
09 Lö

Föreningsmöte med adventskaffe
Luciafest

Då vill vi berätta om några axplock av det som genomförts.
Medlemmar
Den viktigaste resursen för en folkrörelse är medlemmarna. Drömme IOGT-NTO har över 215
medlemmar, och hittills i år har rekryterats 7 nya, men vi har flera som avlidit och några som
begärt utträde. Skall vi klara en nettoökning krävs många nya under hösten. Fundera vilka du
kan tipsa om eller tillfråga.
Föreningsmöten
Fyra föreningsmöten har genomförts inklusive årsmötet, och bara två av dem på Valhalla. I
mars var mötet i Bjästa i samband med en konsert i Nätra kyrka. Ett intressant studiebesök
genomfördes i Mellansel i maj och då hade vi föreningsmöte.
Mötesplats Valhalla
Tillsammans med Drömmebygdens intresseförening arrangerar vi Mötesplats Valhalla under
måndagar i januari och februari. I år blev det sex träffar, som i genomsnitt samlade över 35
personer. Det var film, Johan Sandström berättade om bygget av Gålsjövägen och
tillsammans berättade vi om människor och platser vi minns. Vi hade besök av
kommunpolisen och Anna på Nätra Handelsträdgård. En kväll ägnade vi att utmana

alkoholnormen när Vanja Lindstedt kom på besök och berättade om olika alkoholfria drycker,
och det var provsmakning av bl.a. öl, vin och absolut blåbär.
Kulturarrangemang
Vår IOGT-NTO förening är en etablerad kulturarrangör som är känd i hela kommunen.
 Söndag den 5/2 framförde Panikteatern föreställningen Två systrar och en begravning.
En uppskattad föreställning som samlade över 100 personer.
 Söndag den 2/4 var det allåldersföreställning med Friteatern, Vackraste visan om Livet
självt. Första delen uppskattades verkligen av barnen, och efter pastabuffet njöt de
vuxna av många vackra sånger. Det var över 80 personer i alla åldrar som mötte upp.
 Valborgsmässofirande är en kär tradition, och över 150 personer samlades. Vi började
med familjeaktiviteter och brasa utomhus. Fortsättningen inomhus bestod av
Vårsånger med Sidensjö Kyrkokör och ett musikaliskt vårtal av Jeanette Segerbrant.
Naturligtvis var det fika, korv och lotteri.
 Vårcafé arrangerades den 25 maj, Åke Andersson band framförde ett program om
Frank Sinatra för ett 50-tal personer.
Ronjaprojektet
En succé i repris blev det med Ronja projektet där Junisföreningen, IOGT-NTO föreningen och
Drömmebygdens intresseförening gjorde det tillsammans igen. Tre föreställningar som sågs
av över 500 personer vid den vackra kraftverksdammen.
Drömme Badplats
Vår förening har ansvar för Drömme badplats och har ett starkt stöd av hela bygden. I slutet
av maj monterades nya badbryggor som vi finansierar genom bidrag från Nordisk vindkraft. I
början av juni var det städkväll till vilket över 35 personer mötte upp och de nya bryggorna är
på plats. Under perioden 17-28 juli bedrivs det simskola.
Valhalla
Vår lokal Valhalla är navet i vår verksamhet. Under detta år har foajén fått en rejäl
ansiktslyftning. Det är målat i ljusa färger och ny belysning. Vi har fått en mycket
välkomnande miljö. Bidrag har erhållits till nya bord, så nu pågår jakten att hitta de optimala
borden.
Junis verksamheten
Vi har haft en omfattande Junisverksamhet, så många veckor har det varit tre kvällar.
Måndagar har dansgruppen träffats för att träna danser till Ronjaföreställningen. Tisdagar har
det varit Ronjaprojektet och onsdagar blandad Junis verksamhet. Tack till alla våra Junis
ledare.
Har du synpunkter eller frågor på vår verksamhet, är du välkommen att höra utav dig till
ordförande Olle Häggström 070-284 88 21. Hoppas du har möjlighet att besöka något av våra
arrangemang.
Hälsningar
Styrelsen

