
50_ir passerar en v&l konserverad vattenplaskare
den 28 september0 Vattenplagkare &r nog inte ratta
ordets di han vid sina 1000"=.tals tornhopp inte
istadkom st6rre kaskader0 Och tack vare denna egen-
het = parad med eleganta luftfarder = blev han ocksi

svensk mastare 8 ginger under aren mellan 1928 till 1939° Han har ocksi fSrsSkt sig pi
"kringlor" (Amsterdam 1928) m« spraek enligt Swallo =• Det Sr Eugen AhnstrSm vi talar
om0 En strong killes som varit med om att bygga xipp Hellas=hoppningen0 Men ocksi sin
egen kropp (tltman i KFHMss elittrupp pi sin tid) si att han idag ar lika spanstig som
nigonsinc Dartlll ar han en bra kamrat och vin^, vtl vtrd att bli ihigkomwen pi sin
h6gtidsdag (med ett storre eller mindre belopp pa bifogade inbet„ kort)

Kraftkalajset den 19 a*ag0 gynnades av harligt vader =• som ju var bestallt i fSrvag - men
som man inte ar van vid denna somtnar0 Och av namnda anledning var anslutningen god,
om den dock kunde ha varit b§,ttr®0 Bland notabla gaster marktes Kalle Lager/ som var
ute i det villovliga arendet att bada bastu0 En annan strokund var Folke Johansson,
som f5r f5rsta gangen - men antagligen inte f8r sista - gjorde Hellasgirden den aran
(avi till m&ng^ andra)0 Betyget blev mycket gott • • » ' om det kan glMJa nigon0 =• Annars
var det "stabiiJA" g&nget samlat med Ernst Sj8lander i pp«stsen0 Han har dock inte
nasfeegardsvag till Stockholm numera0 Birre Malm hade lamnat riksdagstalandet hemna f8r
en kvall och f8rsokte sig pi tre=kampen dock utan vidare resultato = Efter f5retagen
tvag^ing i bastun kunde de annonserade t§vlingama sattas iging och de hann inte av=
slutasj fdrr^n augustim5rkr«t Itgrat sig 5ver slagfaltet0 Varefter kriftfaten storraa-
das, munn&r smackade ikapp och lovorden (tiU PO och hans battre hllft) 8ver lacker-
he terna haglade mellan tuggorna,0 = Si har vi ingenting annat att tillSgga Sn resul-
tatlistan, som pi grand av en effektiv efterkontroll fitt ett litet annat utseende
§n prislis'tan. Plats for protester,, - Segrare i tre-kainpen blev Kalle Lindblom med.
12 p,> Andre Sven Holm 13 Po trea Eric Haasum 17 p» fyra Harry Andersson 19 p» fenroa
Nils Uitbnan 20 p0 sexa Eric Hultman 23 p0 sjua Gusten Olmin 24 p0 och itta OHe
Gainer 27 p0 (20 deltagar®)o Och si kvickt over till n&sta evenemang „<><><,

september bar det av till Akersberga oeh Samuel Norrbys som just nu
rikadagstalar f6r fullt0 Samling sker f8r dem som har bils vid Roslagstull k!0 10 och
basta tSget for dems som begagnar detta fortskaffningsmedels avgir klo 9 = 33 frin
Cstra stationen0 =• Vi ska ntr^rarm vid hogmassan^ som bSrjar k!0 11 och efterat viaar
Samuel kyrkan, som ar en se -Irdhet0 Hirpi fSljer kyrkkaffe i sockenstugan och dar»
efter b§r d«t av ut i raarkerna (skog finns inpi knutama) f8r svampplockning och
1'onchStningo Det torde in en gang papekass att Samuel ej lovar svamparnas mingfald
men desto mer frisk Iuft0 = S*JL^L.*y. -SJM. att anmalan om deltagande sker redan
fredagen den 24 (f5r ordnandst av kaffe bl0a0)0 Vid samma tillfalle vore vi tacksam»
ma f5r ett besked om lediga platser i bilarna, si kanske bara nigra behever anlita
t4getc Tel0 Lindell 62 80 91.

Gamla ipriser bli som nya0 Uppropet klingade f8r d8va 8ron eller ocksi far man fatta
det si, att vederb5rande tagit rubrik«n ad notam och ar i ftrd med att putsa priser-
ha0 Den saken ar emellertid helt och hallet on6digs di vannen "Kills" lovat att sam=
tidigt m«d graverlngen sti till t jtnst med putsningen0 = gigjg_ gjiiMglgLJli = KaUe
Ljung t«l0 44 65 71 k8r stan runt i sitt dagliga varv ( staras b§sta glasm§,star«)
peh fatofcar di ^.raa event„ dyrp°ipar0 Ta4«n skarp funderam pi saken. •= och ring
heist idag0

S^S îslUiS^^ îAMM-ifE,0 Ligger det ett postfSrskott h«nna si 15s ut det g«nast0
Pengar behsvs alltid - inte minst inom Hellas0 Och vi i GH hjalper ju till si gott
sd kan, Tack,,
Vi ha ,,t&njkjt p4 bridgekvallar i h5st0 Om intrease finns •= lit h6ra0


