
 

Kallelse till jubileumsfirande med Student- och Hembygdsföreningen 

Jamtamot Redivivum 

20-21 mars 2020 

Bröder Storjamtar och Jamtar! 

105 år har snart gått sedan vårt ljuvliga Jamtamot bildades av Bröder, som liksom oss, sökt en oas 
av hembygdskänsla och broderskap mitt i lärdomsstaden Uppsala. Med anledning av detta 
kommer ett firande hållas med bankett, Stormot och prisutdelning till Jamtamots 
hederspristagare 2020 Torgny “Kingen” Karlsson. 

 
Nedan följer mer ingående detaljer om aktiviteterna. 

Fredag 20 mars 

18 dk  Jubileumsbankett med Bröder, sällskap och  Gamla salen 
 gäster från andra delar av Uppsalas studentliv. Kuvertpris: 390 kronor 

Klädkod: Mörk kostym 

Lördag 21 mars 

12.00  Brunch för Bröder inför eftermiddagens Mot. Discot  
     Pris: 80 kronor 

13.30  Kransnedläggning vid Nationsgraven följt  
 av Vorsitz på lokal. 

15.00  Stormot inleds med förhandlingar i Inre Läs för att  Inre läs/Gamla salen 
 sedan fortsätta med skaffning i Gamla salen.     Pris: 350 kronor 

Klädkod: Jamt klär sig som Jamt vill med Luva.  
 Ett begränsat antal luvor kommer att finnas till försäljning. 

 
OSA för samtliga evenemang senast 1 mars 
 
För Bröder som önskar delta i alla aktiviteter finns ett paketpris på 750 kr.  

Anmälan till en eller flera aktiviteter sker genom betalning till BG 542-8180 eller  
Swish till: 123 109 63 53 och med ett ma-il till anmelan@jamtamot.org.  Ange vilka aktiviteter du 

anmäler dig till samt eventuella allergier. Märk betalningen med Ert namn. 

  

mailto:anmelan@jamtamot.org


Sångbok 

Sångbokskommittén arbetar just nu med att ta fram en ny sångbok till Jamtamot. Avsikten är att 
presentera denna sångbok i samband med Jubileumsfirandet.  

Vill Ni lämna en donation till denna sångbok kan det göras till BG 542-8180 eller Swish till:  
123 109 63 53. Märk betalningen “Sångbok” följt av Ert namn. Donationer över 200 kr ger dig, 
utöver ett exemplar av sångboken, ditt namn tryckt i sångboken som tack. 

För att Ert namn ska hinna tryckas i sångboken måste donationen göras innan den 1 februari 
2020. 

 
Donationer 

Vill Ni bidra ekonomiskt kan Ni göra det genom att sätta in en donation på BG 542-8180 eller 
Swish till: 123 109 63 53. Märk betalningen ”Donation” följt av ändamål för donation samt Ert 
namn.  

Eventuellt överskott från jubileet går tillbaka till jubileumsfonden. 

Vid frågor, förslag eller idéer är Ni välkommen att kontakta Överhövdingen och 
Jubileumsgeneralen på overhovding@jamtamot.org eller 070-359 78 20 

 
 

 

För Jubileumskommittén: 

Br Viktor Myhr 
 

Br Stj Johan Hjälte 

Överhövding   
 

Jubileumsgeneral 

2019/2020  
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