Till dig som är medlem eller är intresserad av JAK

Vi är ett litet gäng som har en idé…

Vi känner inte varandra. Vet inte heller om ni gör det som får detta brev, troligen inte.
Vi har dock alla en sak gemensamt, - vi är alla JAK medlemmar boende på
Gotland.
Bjud gärna med vänner och andra bekanta till nedanstående sammankomst!
Visste du att vi är 421 medlemmar på ön, 0,73 % av Gotlands 57 224
innevånare. Därmed är Gotland på 3:e plats av landets 19 län där JAK har
engagerat innevånare som medlemmar i JAK.
Vet inte om det är ideologin, intresse för ekonomi eller är det ett gott hjärta
och en tanke på din nästa som gör att du är medlem i JAK? Alla skäl är lika
goda.
JAK har ett genialt sparlånesystem – det och mycket annat bör fler få
kännedom om!
Hur som, nu genomför vi en idé som funnits i några år - att bjuda in er alla
till en gemensam träff, en tänkt sommarträff blir nu ett höstevenemang!

Onsdagen den 17 oktober kl. 19.00, Högskolan

(samling

entrén)
vid sen ankomst ring 0704-163887 så öppnas

pärleporten!

Kvällens program:

• Vad är JAK

för dem som inte känner till vår
verksamhet
-historisk återblick
-medlemsutvecklingen på ön

/Arbetsgruppen
bladet till en kompis!
Kontakt i detta ärende:
bengt.harrsjo@jak.se
Facebook: JAK Gotland



Kopiera
Följ oss på
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•

Vad kan vi göra för dig och andra i din
socken?
-

Grundkurs och diskussionsträffar
Hjälp med låneberäkningar, vi visar hur det
fungerar

- Fiberlån
- Bygdekonto i din socken?

Kaffe serveras!

•

Vilka funderingar har du?

•

Vad gör vi nu - diskussion

tänk om alla kommer – vad gör vi då, kom och upplev upplösningen

Välkommen!
Tag gärna med lite fikabröd, - delas det räcker det åt alla!

/Arbetsgruppen
bladet till en kompis!
Kontakt i detta ärende:
bengt.harrsjo@jak.se
Facebook: JAK Gotland



Kopiera
Följ oss på

