
Ch IW"\a
GH:aren "̂  " w~-" "

Nr. 1 - arg. 16 - jan. 1969

Arsavg. 10:- Giro 305333

Eallelse till

GH:S ARFMO'TE 1969

tisdagen den 25 februari kl. 19

Motesplats: Svartmangatan 20 - 22

Arsmotet kommer att hallas i samma tjusiga lokaler som forre aret,
de vackra kallarvalven under Strokyrkans skola, Gamla Stan. Som
vanligt blir det efter arsmotesforhandlingarna en god middag besta-
ende av landgang, varmratt, ol» vin och kaffe. Vi garanterar att
det blir gott och dessutom billigt. ty trots att allting nu stiger
i pris, haller vi kvar vid samma sensationellt laga pris som forra
aret d.v.s. 15 kroner per man.
Snaps och dryckjom till kaffet kommer att finnas men ingar ej i ovan-
staende pris.

i "^w^-v-w Arsmotet har ju blivit arets roligaste och trevligaste traff och vi
hoppas pa ett stort deltagande av medlemmarna. Du som inte varit med
tidigare arsmoten, kom nu med sa far du en trevlig kvall tillsammans
med gamla goda vanner.
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I ar ar det sarskilt viktigt att du kommer med for det ar dags for
skifte av ordforande. Man skall inte sitta kvar for lange pa den
platsen utan se till att det kommer en ny man med^nya^friska idler.
Du kan hjalpa honom i starten genom aBfT''*̂ ô mT̂ ill "â smotet'̂ °E™*d̂ r*
visa att du ger honom ditt fortroende.

Under kvallen kommer vi ocksa att bjuda pa en stunds trevlig under-
hallning. Lennart Brunnhage, var fina simhoppare som sjalv deltagit
i ett OS, kommer att beratta och visa film om OS i Mexiko. Bered er
pa en trevlig stund tillsammans med Lennart.

Du maste som vanligt anmala dig i forvag till middagen for vi maste
bestalla maten fran annat hall och kan darfor inte trolla fram nagra
extraportioner under kvallen. Ring darfor till Palle Bjorklund tel
18 17 16 eller Edvin Alander 53 13 22 senast den 22 febr. och anmal
dig. Det ar bast om du ringer nu genast sa du inte glommer bort det.

Innan arsmotet har vi ordnat med en traff, som vi hoppas att aven
fuuarna'skall ha intresse av. Vi skall gora ett besok pa Id prov-
kok. dar de berattar om sina undersokningar, visar film och bjuder
pa nagot latt och gott. Besoket blir mandagen den 17 febr. kl. 19
och adressen ar Odengatan 69, 12 tr. hoghuset vid Odenplan. Det finns
bara plats for ca 30 personer sa det ar bast du anmalar dig kvickt,
senast torsdag den 13. Ring Palle /l8 17 l6/.

Vildmarkssparet, Hellas stora skidtavling. gar lordagen den 15 febr.
Det ar ett verkligt stort arrangemang med over 1000 deltagare och
darfor behovs hjalp av alia Hellas sektioner. GH svarar som vanligt
for omkladningen i Enskedehallen och det behovs ca 10 man dar, som
tidigt pa morgonen tar emot deltagarna, delar ut startnummer och ser
till att de kommer ivag med bussarna till startplatsen. Resten av
dagen behover bara ett par stanna kvar, Kan du hjalpa till sa ring
till Palle och tala om det.
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Sedan arets biirjan har tva av vara manner lannat kamratkrctson.
Sigurd Elvin, f 1901, gick in i Hellas 1915. Han var under sin
aktiva tid en god skidakare, var ocksa med i fri-idrott och spelade
med i Hellas teater.
Earl Lindblom, t;Ealle Solsken", f 1892, med i Hellas sedan 1906. Hel-
las forsta stora sprinter, var med i OS 1912. Sitt sneknamn bar
ban med heder, ty trots manga ars sjukdom var nan a lit id pa gott
humor och fb'ljde med intresse vad som hance i Hellas. Halle hade
framfb'rt att hans jordfa'stning skulle ske i stillhet och darfor var
bara ett tiotal av hans narmaste vanner i Hellas narvarande.

Ett par av vara grabbar har sedan nyar fyllt jamna ar. Ernst Sjblan-
der fyllde den 5 Jan. 75 ar och Edvin "Earsan" Thorsson den 25 Jan.
80 ar, Bada jubilarerna forsvann till okand ort sa vi kunde inte per-
sonligen uppvakta och framfbra GH:arnas gratulationer.
Fbdelsedagar narmaste tiden:
14/2 Allan Hogberg 60 ar
23/2 Eurt Eklof 50 ar
25/2 Sven Malm 75 ar
28/2 Sven Bergstrom 75 ar

Grattis grabbar!

De silverbagare som givmilda GH:are skankte att delas ut till for-
tjanta ungdomar inom Hellas olika sektioner i samband med Hollas
60-arsjubileum uppskattades mycket -bade bland de ungdomar som fick
dem och bland sektionsledarna. For att alia som tilldelats dessa
ba'gare skulle vara narvarande nar do utdelades inbjod OH dem till
jubileumsfesten. La'ni forresten marke till alia de tjusiga och
trevliga ungdomarna som var med vid jubileumsfesten. Hellas framtid,
den badar gott.

Med detta nummer av GH:aren medfbljer inbetalningskort pa medlenis-
avgiften. Trots att den ar liten gbr den mycket nytta, dels for er
sjalva da vi ibland for att kostnaden vid traffar into skall bli for
hog subizentionerar litet, dels att vi ibland kan hjalpa de olika ung-
domsavdelningarna i klubben.
Glom darfor inte att snarast skicka in avgiften.

Till sist ytterligare en liten paminnelse om arsmotet. Vi vill se
dig dar. Glom inte att anmala dig snarast /det ar latt att glomma/
och senast den 22 ds, men varfor vanta sa lange nar du kan gora dot nu.

Hej och valkommen!

PS PS PS PS PS

I skrivogonblicket ser det ut som vi skulle kunna bjuda pa ytterli-
gare en kul grej vid arsmotet. Det ar inte definitivt klart, sa vi
vill inte avsloja vad det blir, illtsa: sag inte ett ord till, sag
det i toner.


