
GH:aren

ITr 2 - arg 16 - maj 1969
irsavgift 10: Giro 505333

Om G-E:s arsmote kunde vi lasa i Hellasbladet rir 1/69. For dot nya arbetsaret bar
styrelsen konstituerat sig pa foljande satt: Arne Jutner ordf, Lasse Akerlind sekr,
Ake Bergqvist kassor? Edvin Ahlander suppleant. Palle Bjorklundj IJisse Luthman och
Rolf .7 Jonson har lovat att stalla sig till forfogande som adjungerade ledamoter.
Bl a har styrelsen fbrsakrat sig om Eolf 7 som huvu.dreda.ktor for denna avisa. Zebran
ar ett randi^t djur Styrelsen gratulerar sig sjalv till forvarvet.

xxxx
Styrelsen liar redan diskuterat en hel del saker med sikte pa framtiden men har bedomt
laget sa att det inte ar lampligt att fresta GH-arna med speciella aktiviteter da
weekendhusen lockar for mycket sa har ars.
liar medlemmarna drar sig mot Kungl Hufudstaden i host konimer det uppskjutna besbket
pa ICA:s provkb'k att ordnas liksom. ett nytt besb'k pa T.7asavarvet, som konipletterats
med ett flertal detaljfyncl.

xxxx
Gymnastiksasongen for GH-^anget avsluta.des den 8 maj aterupptas i mitten pa September«
Chefen for "spansta med GIP herr huvudredaktoren Rolf \f Jonson, Larsbergsvagen 46,
181 38 Lidingb's tel 7673621, tar garna emot anmalningar for den nya sasongen.
"Spanstprogrammet" omfattar rorelsebvningar} korgboll med efterfoljande bastu och
dopp samt sist men inte samst eftersnack vid fika/blgas. Plats Storkyrkans skola.
( G-aiiila s tan)

xxxx
Svenne Bergstrom som fyllde 75 under april blev uppvaktad av manga minnesgofla helle—
ner varav en del samlades hemma hos honom. Sangkvartetten Oscar Kiliss Lindells
Svenne Holm och Jutner lar ha varit nagot alldeles extra. Sangarhyllningen togs upp
pa band av jubilaren? som garna spelar upp detta. for kainrater som vill halsa pa honom
Ringvagen 129, 1 ±r5 tel 43 43 01.

xxxx
Jubileumsdags har det varit for Harald "Llella" Me 11 in, som den 11/5 fyllde 70. Plan
uppvaktades av GH med telegram men far dessutoni en extra halsning fran alia simmar—
grabbar i fbrskingringen. Bl a erinras om Hellas "specialtal" vid simmarturneer —
"Herr kommunalarb. . .f orlat komniunalborgmastaren. . . . .
Innan nasta GH-are har vi i jubilarernas skaras Harry Andersson, sinming-tennis m EI -
fader till fbrhoppningsfulle tennisspelaren Bo - 60 den 22/5? Herman Brunbeck - orien-
terar med snus som specialitet, - 60 (deii 13/6 sarnt 20-mannasimningens skapare, ' harr-'
dingen Rikard. Dahlberg 85 den 13/7. Till santliga ett hellenskt grattis - rahu....,,

xxxx
For den som eventuellt inte har betalt medlemsavgiften firms klubbens postgironummer
och arsavgiftens storlek angiven i rubriken.

xxxx
De sista raderna agnar vi at Supporterklubben? som nu med sin drive "P±am for Hellas"
slutspurtar infbr soramaruppehallet. For GH—are som bnslcar gbra en insats pa det eko-
nomiska planet for moderklubben meddelas att Stickan Heden och Co som vanligt tar
emot 120;-, vilket berattigar till deltagande i den sedvanliga utlottningen av pen^-
ninglotteriets lottsedlar till dragningen den 15 december. Traditionsmassigt sker
utlottningen vid en avslutningshb'gtidlighet dar gladjen och trivseln brukar sta hbgt
i kurs. Ev belopp - garna i delar - emottas genoni Supporterklubbens giro 655696.
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