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Om hvad som sig i Sällskapet Gamla Hellener tilldraga ska 

Nu e’re dax, GH fyller 90 år, här är 

Inbjudan till Sällskapet Gamla Helleners jubileumsfest 
Lördagen den 27 oktober 2012 kl 17.00 på Hellasgården 

Now the years are rolling by me, They are rockin' evenly 
I am older than I once was, Younger than I'll be, That's not unusual. 

No it isn't strange, After changes upon changes, We are more or less the same 
(The Boxer, Paul Simon) 

Inbjudna är medlemmarna i Sällskapet Gamla Hellener, ständiga eller betalande, 
Supporterfondens medlemmar samt särskilt inbjudna, mottagare av Klefbecksjetongen. 
Som vanligt på GH:s evenemang gäller att även respektive gärna får delta. 

Vi kommer att ha en frågesport med vinster, givetvis, lotterier och olika överraskningar 
med presenter till deltagarna. 

Vi inleder med ett högtidssammanträde och har under detta bl.a. utdelning 
• till nya innehavare av Klefbecksjetongen. ” Guldjetongen - numrerad - kan tilldelas person för 

mångårigt, synnerligen förtjänstfullt arbete för GH och/eller Hellas eller till den som på ett förtjänstfullt 
sätt främjat Sällskapet Gamla Helleners och/eller Hellas verksamhet,  Med mångårigt avses här snarare 
20 års arbete snarare än 15 år”. 

• Av diplom för stipendier och projektbidrag från Stiftelsen för Farbrors Minne 
 
Efter utdelningarna till välförtjänta mottagare njuter vi av Storstugans välsmakande 
Svenska Buffé, till denna fås ett glas vin, löl eller vatten.  
Övrig dryckjom med alkohol köpes från restauratören och betalas av respektive 
tillresande. 
Maten avslutas med kaffe och jubileumstårta. 
Priset för varje deltagande i jubileumsfesten är, kraftigt subventionerat, 150:- per person, 
betalas vid ankomsten. 

Anmälan senast fredagen den 12 oktober 2012 till Kjell Gustafsson, 
kjellgus45@gmail.com , tel 0708-278 590, Janne Falk, jan.falk@dn.se , tel 0706-201 252, 
eller till Classe Ström, classe@stroms.eu, tel 0705-132 020.  Anmälan är bindande. 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ! 
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Stöd Supporterfonden 2013, och du genererar även ett bidrag till Rune 
Lidsells ledarfond ! 

Med den skriftliga inbjudan följer ett inbetalningskort till Supporterfonden 2013 (plusgiro 
är som alltid för GH och dess fonder  50 53 33-5). Avgifternas storlek är samma som förra 
året. 

Men, GH har fått ett oerhört generöst erbjudande: För varje inbetalning till 
supportfonden skänker Rune Lidsell lika mycket ur egen ficka till Rune Lidsells 
ledarfond. Så om du betalar 300:- , skänker Rune 300:-. Köper du en eller flera extra 
andelar om 125:-, betalar Rune också en eller flera gånger Runes erbjudande är begränsat 
till totalt 100 000 kr. 

Ge ditt bidrag till supporterfondens satsning på Hellas elit och du stöder även klubbens 
duktiga ledare. 

Teater 
Markurells i Wadköping på Stockholms Stadsteater 

En av klassikerna bland de svenska pjäserna, alltid lika aktuell 
Vi har fått löfte om 15 fribiljetter till ett av de offentliga genrepen på Markurells i 
Wadköping. Genrepet äger rum måndag 15/10 kl 19.00 PRICK. Se även på 
http://www.stadsteatern.stockholm.se/ .  

Först till kvarn … anmäl till Janne, Kjell G eller Classe. 

 

Så var’e det här med medlemsavgiften till GH. Har du missat att betala den går det fortfarande bra. 

Postgirot för medlemsavgiften, minst 100:-, är som alltid 50 53 33-5.  
Vill du redan nu betala den för 2013 går det givetvis också utmärkt, ange på inbetalningskortet (eller 

internetbetalningen) att det gäller avgiften för 2013. 
OBS att när du betalar till supporterfonden ingår även medlemsavgiften till GH.  

http://www.stadsteatern.stockholm.se/

