
DS DS
DS

D
S

D
S

D
S

D
S

D
S

DS

DSDSDS
DS

DS

D
S

D
S

D
S

D
S

DS

DS
DS

9 maj 2015

 Arsmöte med  jubileumsprogram



Ärade medlem i föreningen Gamla Djursholmare

 _lördagen den 9 maj 2015_
hålls årsmöte med följande jubileumsprogram:

Baren öppnar redan 17.00 för dem som vill träffas i skolan före årsmötet.

Samling 18.30 i Djursholms Samskolas aula. Efter årsmötet kåserar Carl Erik Eriksson under 
rubriken ”Crowdsourcade minnen från student -65”. Det är femtio år sedan han tog studenten.

Middag efter årsmötet i Samskolans lokaler. Efter middagen serverar baren drycker till låga 
priser. Då blir det också möjlighet till mingel och dans.

Klädsel – kom gärna vårfin.

Kuvertavgift 470 kr för medlemmar (495 kr för övriga). I priset ingår varmrätt, vin, kaffe och 
kaka. Anmäl dig till föreningens årsfest genom att sätta in beloppet på plusgiro 17 53 68-0 
senast den 22 april. Anmälan är bindande och biljetter kan tyvärr inte köpas på plats.  
Den som betalar efter det här datumet får tyvärr inte plats på middagen.

Viktigt! Skriv namn, examensår och avgångsklass på din inbetalning.

OBS! Om du som jubilar redan anmält dig till festen och betalt medlemsavgiften kan du  
lämna detta meddelande utan avseende.

Frågor kring anmälan besvaras av föreningens Stéphane Chavanne, telefon 070-576 48 97 
eller e-post: info@gamladjursholmare.se
Använd gärna bifogat inbetalningskort, som även kan användas för inbetalning av årsavgiften 
50 kr, ständigt medlemskap 400 kr (om du redan är ständig medlem är denna avgift struken) 
och stipendiebidrag. Inbetalda stipendiebidrag ger oss möjlighet att skänka en summa, som 
fördelas som stipendium till några elever vid Viktor Rydbergs Samskola, som skolan numera 
heter. Stipendierna som föreningen genom åren skänkt har varit mycket uppskattade.  
För ökad tillgänglighet finns hiss till skolan och aulan.

 Hjärtligt välkommen!_
                                      Föreningen Gamla Djursholmare

 Lott Bergstrand Lotta Håkansson  
  och Susanne Hamilton
 Ordförande Klubbmästare

Ärade medlem i föreningen Gamla Djursholmare

lördagen den 10 maj 2014 
hålls årsmöte med följande jubileumsprogram:

Baren öppnar redan 17.00 för dem som vill träffas på skolan före årsmötet.

Årsmöte 18.30 i Djursholms Samskolas aula. Efter årsmötet kåserar Svante Beckman under 
 rubriken ”Studentexamen 1964 – långt borta och nära”. Det var femtio år sedan han tog studenten.

Middag efter årsmötet i Samskolans lokaler. Efter middagen serverar baren drycker till låga priser. 
Då blir det också möjlighet till mingel och dans.

Klädsel  – kom gärna vårfin. 

Kuvertavgift 470 kr för medlemmar (495 kr för övriga). I priset ingår varmrätt, vin, kaffe och kaka. 

Anmäl dig till föreningens årsfest genom att sätta in beloppet på plusgiro 17 53 68 - 0 senast den  
23 april. Anmälan är bindande och biljetter kan tyvärr inte köpas på plats. Den som betalar efter  
det här datumet får tyvärr inte plats på middagen.

Viktigt! Skriv namn, examensår och avgångsklass på din inbetalning.

OBS! Om du som jubilar redan anmält dig till festen och betalt medlemsavgiften kan du lämna 
detta meddelande utan avseende.

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

Använd gärna bifogat inbetalningskort, som även kan användas för inbetalning av årsavgiften  
50 kr, ständigt medlemskap 400 kr (om du redan är ständig medlem är denna avgift struken)  
och stipendiebidrag. Inbetalda stipendiebidrag ger oss möjlighet att skänka en summa, som  
för delas som stipendium till några elever vid Viktor Rydbergs Samskola, som skolan numera  
heter. Stipendierna som föreningen genom åren skänkt har varit mycket uppskattade.  
För ökad tillgänglighet finns hiss till skolan och aulan.

 Hjärigt välkommen!
 Lott Bergstrand Lotta Håkansson och Susanne Hamilton

 Ordförande Klubbmästare


