Bröder Jamtar och Storjamtar!

Vårbal lördag 19 maj

Vår som sommar utövar student och hembygdsföreningen Jamtamot
idel ädla aktiviteter! Här följer en förteckning över de mest framträdande och betydelsefulla under vår/sommar 2001.

Återigen dags för Jamtarna att visa var de riktiga männen finns, dvs
vilka som kan bära upp en frack.

Storsjöodjurets fridlysande lördag 27 januari

Brr samlas kl 14 å Studentvägen för avfärd till någon lämplig plats,
dvs det skall vara avlägset, ha olägen och svårframkomlig terräng
samt helst något fallfärdigt skjul att härbärgera i! Exakt plats kommer
att meddelas i samband med anmälan. Vissa brr kommer dock
antagligen få en deja-vu upplevelse! När Brr återvänder till Nationen
på söndagen gives möjlighet att fortsätta umgänget över en pilsner
och en matbit då Jamtamot driver Orvars på kvällen!

Sommarmot lördag 26 maj
Tillsammans med de fagra damerna i HJ och vapendragarna i JH firar
vi 15 –årsjubileum av Storsjöodjurets fridlysande! Festligheterna som
innehåller såväl lokalpatriotiska musikframträdanden som hemlig
gästtalare hålles i Discot och Lobbyn med start kl 18 dk. Kvällen kan
avslutas å Kammar´n.

Birkarlarenneth lördag 3 februari
Kommer Jamtamot återigen att skrämma slag på både deltagare och
publik? Kommer laget att gå i mål? Kommer 2/3-delar av laget hamna
på Akademiska även detta år? Den som besöker Studentvägen vid
14-tiden får se!

Jamt-Orvar söndag 27 maj
Jamtamot driver Orvars krog till Brr och övriga gästers fulla
belåtenhet!

Heimmot helgen 14-15 juli
Ärtvällingamot lördag 10 februari
Vårterminens första Mot, tillika Ärtvällingamot, hålls i K1:an och
K2:an. I sedvanlig ordning inleds eftermiddagen med receptionsmysterier kl 17 prick å Kammar´n och förhandlingarna inleds kl 18 dk.

Föreningskväll lördag 10 mars
Ännu ett tillfälle för bröderna att excellera i spiritualitet och inspiration
när vi hemsöker nationen utklädda efter ett gemensamt tema! Information om tema, plats och tid meddelas på anslagstavlan på nationen
eller fås reda på genom någon Styrelsebroder.

Frihetsgask lördag 17 mars
JH bjuder återigen upp till Frihetsgask med ett marvelöst tema som
Brr av tradition tolkar på sitt eget speciella vis! Att det blir en makalös
fest vet vi redan men just därför får den inte missas! Kontakta Brr
Styrelsen för tema m.m.

Prismot fredag 23 mars
Jamtamots hederspristagare 2001 Bo Lundmark tar emot sitt
hederspris i Inre och Yttre Läs! Förhandlingar inleds 18dk.

Städdag söndag 25 mars
Kom och städa Nationen och velourisera med damer. Belöning i form
av städsexa kommer senare under våren!

Valmot lördag 21 april
Motet då nästa läsårs Styrelse får sitt utseende! Förhandlingarna
inleds 18 dk i Inre och Yttre Läs.

Jamtpub/Galoppdisco måndag 30 april
Återigen arrangerar Jamtamot terminens populäraste
Grindarna öppnas för Jamtar 13.30 och för övriga 14.00.

disco!

Städdag 2 söndag 13 maj
Jamtarna ser till att nationen blir glänsande ren och fin inför vårbalen.

Samling kl 10 prick på Wargentinskolans parkering för avfärd mot slutmålet som kommer ligga i hjärtat av Jamtland! Br ÖH utlovar ett fullspäckat program med både kultur och förtäring på programmet.
Anmälan till Mot görs senast en vecka i förväg på teckningslistan i
kafeterian på Norrlands nation eller till Br ÖH via ma-il eller
telefon!
Jamtlunch är det fortfarande, varje fredag kl 12 å Hantverksföreningen. Slut upp Brr!
Jamtlands Tidning kommer eventuellt ut i vår men Br Red vill alltid
ha fler artiklar. Artiklar sänds tills vidare till Br Red em. på:
tomasrally@hotmail.com!
Anslagstavlan på Norrlands får heller inte glömmas bort då den
anslår nyheter och uppdateringar rörande Jamtamots verksamhet! Har man ej vägarna förbi Norrlands kan man ta till
telefonluren eller djungeltrumman.
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