
Jamtlis Gynnare    Medlemsblad sept-dec 2018 
 
Sommaren går över i höst och en ny verksamhetsperiod för oss Jamtlis Gynnare. Det första 
medlemsmötet är redan avverkat. Nedan finns planerade arrangemang, både publika sådana och 
medlemsaktiviteter. Vill du vara med och göra en insats – tag kontakt med resp ansvarig person,  
se förteckningen. Närmast kommer Jamtlidagen.  

 
24 sep, 29 okt, 26 nov, Medlemsmöte i Rentzhogsalen kl 13, info från Gynnarna och Jamtli.  
Vi fikar och umgås. Välkommen! 
 
9 sept, Jamtlidagen, kl 11-17   
Tunnbröd, Café Slalom, värdar, statister.  
Pers-mat – OBS – varje arbetsgrupp meddelar Wainy hur många som vill äta.   
 
25 sept, glödstekt sill, kl 11-14, Café Slalom, 50 kr, anmälan senast 20/9 till Wainy Lindström.  
Kom och ät lunch tillsammans med Jamtli-anställda!  
 
9 nov, Jamtlinatt, kl 18-22, tunnbröd, Café Slalom, värdar, lykttillverkning, pyssel.   
(Kom ihåg att spara plåtburkar) 
Pers-mat – OBS – varje arbetsgrupp meddelar Wainy hur många som vill äta.   
 
20 och 21 nov Julbord kl 18 i Café Slalom, anmälan senast 13/11 till Wainy Lindström. 100 kr.  
 
7-9 dec Julmarknad, kolbullar, tunnbröd, Café Slalom, lotteri, värdar, statister, pers-mat.  
Fre 14-20, lör 11-18, sön 11-17 
 
Symöten i Nyvik, 10/10, 14/11 och 5/12, kl 13-15, textilgruppen ansvarig. 
 
16/12 Lilla julafton, dessförinnan pepparkakshustävling, Lowissa ansvarig. 
 
Under planering:  
 
Ev resa – Harriet jobbar för det – kan bli i höst eller till våren.  
 
Bonusdagar, visning av byggnader mm planeras – mer info efterhand.  
 
 
 
 
Bakstugan är flitigt nyttjad och det gäller lite olika ”regler” vid olika tillfällen. 
Gynnarnas produktion av bröd till Jamtli Kafé, Hackåsgården, Café Slalom och framför allt till att 
sälja vid arrangemang som marknader, Jamtlidagen, nationaldagen osv, har förtur.  
Den som vill hyra under historielandssäsongen och baka för försäljning till Jamtlis besökare hör 
av sig till Jamtli bokningen och får då veta vad som gäller. Särskilt avtal finns. 
Medlemmar som vill hyra och baka för egen räkning, då gäller att man skall vara en aktiv 
medlem, dvs delta i verksamheten och redovisa timmar på aktivitetskortet. Förteckning över aktiva 
medlemmar finns i bokningen/receptionen. 
All bokning av bakstugan sker via bokningen/receptionen. 
Praktiska instruktioner om handhavande av ugn mm finns i bakstugan. 

 
Fotografera gärna vid arrangemang – för Gynnarnas hemsida  



sänd foton, text och tips till redaktör Agneta Johansson. 
För Facebook – sänd till Lowissa Frånberg. 

 
 
 
Förtroendevalda, resurspersoner, ansvarsområden  
Styrelse  
Harriet Jorderud, ordför, värdar, 070-3752080, harriet.jorderud@telia.com 
Agneta Johansson, vice ordför, hemsida, 070-6621709, ach.johansson@gmail.com 
Berith Sahlin, sekreterare, 070-3922334, berith@sahlin.nu 
Gunilla N Edler, kassör, lotteri, medlemsblad, kafédukar, 070-3716104, gunilla.ne@telia.com 
Ove Fritsborn, ledamot, kolbullar, 063-122704, 070-6715798, fritsborn@telia.com 
Gunnel Falkerby, ledamot, bakstuga, 063-137411, 070-2530961, gunnelfalkerby@live.se 
Wainy Lindström, ledamot, pers-mat, 070-2412162, miakamasu@telia.com 
Lillemor Tohmo, ledamot, Café Slalom, 070-2124806, juli@tohmo,net 
Gunnar Lindgren, ledamot, 070-2536234, mevattnet@gmail.com 

Lowissa Frånberg, Jamtli kontaktperson, 070-5543330, lowissa.franberg@jamtli.com 
 

Resurspersoner 
Ragnhild Möller, textil, 070-2412452, humlankonst@gmail.com 
Ammi Pettersson, syverkstad, 070-3291957, quiltammi@gmail.com 
Kerstin Sennstam, syverkstad, 070-3665919, kerstin.sennstam@gmail.com 
Göte Murén, kolbullar, 070-6290678, gote.muren@gmail.com 

 
Jamtli telnr 
Växel 150100, Reception 150110, Bokning av lokaler 150107, Textilrekvisitan 150163, 
Historieland arbetsledning 070-3800157 
 

Du kommer väl ihåg medlemsförmånen i Jamtli Butik?  
Som Gynnare får du 15 % rabatt vid ett köptillfälle/år i Jamtli Butik.  

Erbjudandet gäller inte kommissionsvaror eller redan nedsatta varor.  
Ta med ditt medlemskort så stämplas det i Jamtli Butik när du handlar! 

Hälsningar från Ulrika Formgren, tel 063-150303. 
 

Detta medlemsblad mejlas den 28 aug till alla som uppgett mejladress.  
Det postas 29 aug till övriga.  

 
Ändring av adress, tel, mejl? 

Hälsningar från redaktören, kassören mm.  
Gunilla Nilsson Edler 


