
HJÄLP OSS ATT UPPDATERA KLASSLISTORNA! 

Det är av största betydelse att föreningen får tillgång till din adress så att du får en inbjudan om fem år igen. 
Klassombudet uppdaterar klasslistan även om du inte kommer. Hör av dig till denne genom att ringa, posta eller 
e-posta. 

FLER MEDLEMMAR

Vi i Gamla Djursholmare önskar att fler blir medlemmar i föreningen och helst ständiga medlemmar. Som med-
lem får du rabatt på middagen samt årsskrift eller årsmeddelande från föreningen. Du blir också varje år inbjuden 
till årsmötet då du kan träffa jubilarer från andra årskurser. 

Frågor kring anmälan besvaras av ditt klassombud eller av föreningens Stéphane Chavanne, telefon 070-576 48 97 eller 
e-post info@gamladjursholmare.se. 

Ditt klassombud: ___________________________________________

Adress: ___________________________________________________

E-post: ___________________________________________________

Mobil:  ___________________________________________________

Telefon: __________________________________________________

Årsmöte med 
Jubileumsprogram

9 maj 2020
Föreningen Gamla Djursholmare
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Jubileumsprogram lördagen den 9 maj 2020
Inbjudan är även kallelse till årsmöte

17.00  Baren öppnar 

18.30  Årsmöte följt av traditionsenligt kåseri. I år kåserar Gunnela Mogensen.

Därefter serveras middag. Kvällen fortsätter med mingel, bra barpriser och dans. 

Klädsel: Vårfin. 

Kuvertavgift:   495 kr för medlemmar och 525 kr för övriga. Där ingår varmrätt, vin, kaka 
och kaffe. Avec till självkostnadspris.

Anmälan senast: 15 april genom insättning på plusgiro 17 53 68 - 0. Vid senare insättning 
kan plats inte beredas på middagen. Bjud gärna in andra vänner från Djursholms Samskola som 
du tror skulle vilja vara med på festen. Sprid gärna info till kamrater du varit klasskamrat med.



Varmt välkommen den 9 maj 2020

Carl Erik Eriksson
Ordförande

Susanne Hamilton & Lotta Håkansson
Klubbmästare

Viktigt

• Skriv namn, examensår och avgångsklass på din inbetalning. Annars blir det svårt att 
placera dig med dina klasskamrater. 

• Anmälan är bindande och kan inte återbetalas.  
• Biljetter kan inte köpas på plats.  
• Bli gärna ständigt medlem genom att sätta in 400 kr på plusgiro 17 53 68-0, alternativt 

årligt medlemskap 100 kr.  
• Vi tar tacksamt emot stipendiebidrag att delas ut till avgångselever i nionde klass vid 

Viktor Rydbergs Samskola, som skolan numera heter. Stipendierna som föreningen ge-
nom åren skänkt har varit mycket uppskattade. 

• Skolan är numera handikappanpassad. Det finns hiss in i skolan och till aulan. Meddela 
gärna i förväg om du behöver assistans. 

• Notera gärna att Djursholms Forntid och Framtid lagt både sin guidade vandring kring 
Altorps begravningsplats och besök i arkiven i Vattentornet samma lördag.  Info på      
www.djursholmsforntidochframtid.se   Alla är välkomna. 



HJÄLP OSS ATT UPPDATERA KLASSLISTORNA! 

Det är av största betydelse att föreningen får tillgång till din adress så att du får en inbjudan om fem år igen. 
Klassombudet uppdaterar klasslistan även om du inte kommer. Hör av dig till denne genom att ringa, posta eller 
e-posta. 

FLER MEDLEMMAR

Vi i Gamla Djursholmare önskar att fler blir medlemmar i föreningen och helst ständiga medlemmar. Som med-
lem får du rabatt på middagen samt årsskrift eller årsmeddelande från föreningen. Du blir också varje år inbjuden 
till årsmötet då du kan träffa jubilarer från andra årskurser. 

Frågor kring anmälan besvaras av ditt klassombud eller av föreningens Stéphane Chavanne, telefon 070-576 48 97 eller 
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Ditt klassombud: ___________________________________________

Adress: ___________________________________________________
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Mobil:  ___________________________________________________

Telefon: __________________________________________________



        175368-0
Gamla Djursholmare

Supéavgift medlem 495 kronor
Supéavgift ej medlem 525 kronor
Medlemsskap ständig medlem 400 kronor
Medlemsskap årsmedlem 100 kronor
Bidrag till stipendier  _______ kronor 

Namn:
Jag slutade skolan år:
Linje/klass:


