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Orwar spelade ihop 
14.000 till föreningen 
 
En stor musikhändelse ägde rum i Hammerdals kyrka på midsommardagen. 
Den musikaliske mångsysslaren Orwar Eriksson firade sin 60-årsdag med en 
välgörenhetskonsert. 
Behållningen blev hela 14.000 kronor till JämtBrasilianska Vänskapsföreningen! 
– Musiken har gett mig så mycket glädje genom livet, så det här blir ett sätt att ge 
något tillbaka och att dela med sig till andra som inte haft det lika bra som jag, sa 
han i en intervju i Länstidningen den 10 juni. 
Kyrkan var fullsatt när Orwar och hans många vänner framträdde. Han hade 
lyckats samla en imponerande lång rad av namnkunniga musiker och sångare.  
Föreningens ordförande, Margareta Winberg, läste en för dagen nyskriven saga, 
som sammanfattade satsningen i Brasilien och tackade Orwar för hans 
engagemang: 
- Må du Orwar och barnen i Brasilien leva lyckliga i hela ert liv! 

Orwar Eriksson, välkänd musikalisk 
mångsysslare från Lorås, firade sin 
födelsedag på ett annorlunda sätt – med 
en välgörenhetskonsert till förmån för 
JämtBraslianska Vänskapsföreningens 
verksamhet.  
Foto: Ulrika Andersson, Länstidningen. 

Innehållet i övrigt i JämtBrasseNytt nr 2: 
•    Hon drog högsta vinsten 
•    Trivsam sommarfest på Linnéaholmen 
•    Rapport från Cumbuco 

     •   Vi ansöker om förlängd projekttid 



 
Elsa från Brunflo 
vann högsta vinsten 
 
Nu har vinsterna dragits i vårens och sommarens stora reselotteri. Förstapriset 
gick till Elsa Oskarsson, som får en resa värd 30.0000 kronor till Fortaleza och 
Cumbuco. 
- Väldigt roligt. Det ska bli intressant att åka dit, säger Elsa. 
Många medlemmar har varit flitigt i elden under försäljningen. Under Expo 
Norr-veckan var det Marianne Stålberg och Agneta Åstrand som basade för 
försäljningen, med god hjälp av bland andra Bertil Janzon, Björn Karlsson, 
Inga-Britt Nilbert, Christina Grabler, Ingegerd Byström, Mario-Louise Ewald, 
Margareta Winberg och Sven-Erik och Ulla Paulsson. 
Försäljningen fortsatte sedan ute på stan under sommaren och nu är uppdraget 
utfört för den här  gången. Första pris hade lottnummer 762 och andra 1027. 

 

 

 

En lycklig vinnare, Elsa Oskarsson, Brunflo, vann högsta vinsten i 
JämtBrasilianska Vänskapsföreningens reselotteri. Här får hon en blomma och 
ett grattis från föreningens ordförande, Margareta Winberg                           
Foto: Birger Ekerlid. 

En trio flitiga lottförsäljare: Marianne Stålberg, Agneta Åstrand och 
Margareta Winberg. Foto: Björn Karlsson. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivsam sommarfest 

på Linnéaholmen 
När höstmörkret nu faller kan det vara skönt att påminna sig den ljusa och 
ljuva sommarfesten på vackra Linnéaholmen i Ytterån. Här kommer några 
bilder från träffen. 

Brassevänner i samspråk 
före medlemsmötet som 
lockade 28 personer. 
Foto: Mats Engman 

Mats & Ingegerd Engman 
I grillningstagen 
 
Foto: Agneta Åstrand 

En lyhörd åhörarskara som 
lyssnar glatt på våran 
ordförande MargaretaWinberg. 
Foto: Mats Engman 

Höstupptakt med JämtBrasilianskaVänskapsföreningen  
på Mus-Olles museum i Ytterån kl. 18.30, 21 sep 2010. 
 
Visning av museet. Vår guide är Karin Rickardsson.  
Tillfälle att handla i presentbutiken 
Getoststutar och kaffe, kostnad 50: -. Ta gärna med vinster till dagens 
lotteri 
 
Bindande anmälan till Agneta Åstrand 070-3092748 eller Tomas Palmgren 
070- 5308757, senast den 20 sep 2010. 
 
Tala om för oss om Du behöver hjälp eller själv kan hjälpa till med 
transporten 



 

Rapport från Cumbuco 
Några axplock ur de senaste månadsrapporterna från Cumbuco: 
- Ett informationsblad för Cumbuco, " The voice of Cumbuco", har börjat komma ut. 
Hittills har två nummer getts ut, i april och juni. 
- Man har till områdets (delstaten Cearás) utbildningsansvarige framfört önskemål om 
etablering av högre utbildning i Cumbuco. 
- Det är fortsatt stor omfattning på engelskundervisningen. 
- Stödundervisningen för barn med särskilda svårigheter ger bra resultat. Man har 
också engagerat dessa barns föräldrar för att de ska stötta sina barn och se till att de 
kommer till skolan. 
- Demokratiutbildning har genomförts för bland andra eleverna i årskurs 9 med bl a 
temat "att rösta för första gången" 
- Fortsatt framgångsrik undervisning om sex och samlevnad. 
 
Ansökan om förlängd projekttid 

Projektet i Cumbuco slutar officiellt den 31 december i år. Nu har föreningen ansökt 
om förlängning, ett så kallat utfasningsår.  

- Vi ska försöka knyta ihop säcken och få verksamheten att stå på egna ben, säger Mi 
Bringsaas, projektledare. 

Under den tiden kommer betoningen att ligga på politisk skolning och invånarnas 
kontakter med kommunledningen. Ansökan är inlämnad till Olof Palmes 
Internationella Center. Preliminärt besked väntas vid jultid. Det formella beslutet 
kommer inte förrän i mars nästa år. 

Ny broschyr om verksamheten 

Nu finns en broschyr som kortfattat beskriver JämtBrasilianska Vänskapsföreningens 
verksamhet. Om du behöver några exemplar, kontakta någon i 
kommunikationsgruppen (se nedan). 

 

Tipsa JämtBrasseNytt eller skriv själv! 
Nästa nummer beräknas komma ut i december. Kom gärna med bidrag till kommande 
nummer. JämtBrassenytt sammanställs av medlemmarna i kommunikationsgruppen. 
Kontakta gärna Mats Engman, 070-329 21 02.Bertil Jakobsson, 070-317 95 80, Inger 
Normark, 070-644 95 83 eller Birger Ekerlid, 070-526 57 60.  
E-postadressen är info@jamtbrasse.com. 


