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Hellasgården - Klubbens Hjärta 

”PG:s udde kallade man samlingsplatsen. En liten halvö i Källtorpssjön dit Pastorns Gossar med 
Ernst Klefbeck i spetsen tågade på helgerna i seklets början. Än i dag är dessa trakter i 
Nackaterrängen något av Hellas hjärta. Mitt emot udden i sjön ligger Hellasgården, som klubbens 
medlemmar hjälptes åt att bygga i början av 1940-talet. 
Den 24 oktober 1943 var det så klart med taklagsfest för huvudbyggnaden, det som i dag är gårdens 
storstuga. Det var ett stort ögonblick i Hellas historia och Ernst Klefbeck höll ett vackert tal stående 
på en av jordhögarna. Ur: Hellas, Idrottshistoria under ett sekel, 1899-1999. 
 

Det ska vi fira torsdagen den 12 juni 
Supporterklubben hälsar alla klubbmedlemmar med familjer välkomna att fira Hellasgården 60 år 

torsdagen den 12 juni. 
 

Program 
17.00 - 18.30 Starta när Du själv vill i denna individuella tävling, en kombinerad tipspromenad och 
femkamp. En tävling där sektionerna utmanar varandra och samtidigt har möjlighet att erhålla ett 
ekonomiskt bidrag till sin ungdomsverksamhet. Tävlingen är öppen för alla åldrar. Ingen 
förhandsanmälan behövs för deltagande i tävlingen. Fritidklädsel och fritidsskor/promenadskor 
rekommenderas. Tävlingsprogram och tävlingsregler kommer att finnas tillgängliga tävlingsdagen. 

 
19.00 - 20.00 Grillbuffé dukas upp inomhus i storstugan eller utomhus om vädret så tillåter. 
Vegetarisk mat kommer att finnas som alternativ för den som så önskar. Kostnad för detta är upp till 
och med 19 år 50: -, för 20 år och äldre 100: -. Betalning görs på plats i samband med aktiviteterna. 
 
Förhandsanmälan för deltagande i ”Grillbuffén” är nödvändig för att vi ska kunna beräkna inköpen. 
Anmälan oss tillhanda senast söndagen den 8 juni. Anmälan kan göras på något av följande sätt 
– per email till malm.j.@telia.com 
– per fax på telefonnummer 08-716 07 02 
– per post till SoIK Hellas, Hellasgården 60 År, 131 33 Nacka 
 

VÄLKOMNA 
 

SUPPORTERKLUBBEN 
i samarbete med 

Hellasgården Idrott och Fritids AB och Garantföreningen 


