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tisdagen den 15 maj vid Hellasgarden

med samling kl. 19.30 varefter styrelsen ordnat med en

'•'Bierabend" dar ni for det billiga priset 6:50 far land-

gang, varmratt, mycket gott 61, kaffe och tarta. Den som

vill ha annat att dricka far ta med det sjalv. Glas till-

handahalles. Dessutom blir det musik, sang och en svangom.

Vi hoppas pa ett stort deltagande av medlemmarna med

darner, och aro sakra pa att kunna bjuda er en trevlig kySll

i en varfager natur.

Anmal er snarast och senast -t4aBSggen den 10 maj till:

Pa lie Bjorklund IS 17 16, Ake Bergqvist 52 50 00 eller

Gusten Olmin 57 13 '-7.

i._'smotet den 22 febr. hade samlat over 30 medlemmar som hade en mvcket trev-
lig kvall tillsammans med "Kalle Ha lias'1' vilken visade bilder fran en Ame-
rikaresa och dessutom under kvallen berattade roliga historier.. Alia tyck-
tes trivas och de sista lamnade motvilligt lokalen forst efter kl» 1 pa
natten. Birre skotte som vanligt forhandlingarna smidigt och snabbt, och
styrelsen blev omvald beroende pa anting en att de skbtt sig hyggligt eller
att det inte finns nagra andra som vill hoppa in.

Visningen av Antikmuseet a Slottet och Borshuset uppskattades mycket av de
35 som yoro med. Affe Malm var ciceron pa sjalva^Borsen dar deltagarna fick
prb'va pa det elektriska markeringssystemet och pa lek kopa och salja aktier.
Herbert Lindell hade for brattom att trycka pa knapparna och var nara att ga
i konkurs da han salde sina ?isakra papper1 till rena realisationspriset» Dar-
efter var det under sakkunnig ledning visning av Svenska Akademins lokaler.

Herbert Lindell har till GH,jubileet ordnat med en utstallning vid Hellasgar-
~m av gamla fotografier och handlingar fran Hellas tidigare ar som^sakert
Kommer att bli mycket trevlig. Vernissagen blir i samband med jubileet.

Fodelsedagar under sommaren: 50 ar fyller Arnold Almqvist den 11/6, mangarig
trogen medhjalpare i simsektionen, 13/6 Holger Thorsson, topporienterare, fort-
"^irande aktiv, och en arbetsmvra inom sektionsarbetet av sallan skadat format.
60 ar: 2/6 Erik Blumenthal, fin simmare under tidigare ar, 25/6 Peder Rigard,
storsnackare, litet simmare, nagot mer orienterare som ibland haft tur och
hittat anda till mal, numera mest stenkastare pa hal is (s ,k»ctirling) .
70 ar: 7/6 Kalle Lindblom OS-deltagare 1912 (10,8 pa 100 nu), 26/7 C.W.Palmer
och 28/7 Tsidor Hellgren.
De som vill vara med och gratulera 50-aringarna kan som vanligt sanda in lamp-
ligt belopp pa bifogat inbetalni.ngskort.

Ingvar Hallstrom avled efter en langre tids sjukdom annandag^pask. Ingvar var
under AQ-talet en av vara basta skidorienterare och budkavleakare, alltid en
glad friskus och en god kamrat. De som narmare ka'nde Ingvar saknar nu en
verkligt god van. Jordfastningen ager rum torsdagen den 3 maj kl. 12,30 i
Bromma kyrka och de av hans hellasvanner,som kan, uppmanas att infinna sig
vid denna.

Nasta abonnemangskvall pa Stadsteatern blir tisdagen den 29 maj. Shakespeares
Trettondagsafton med Ingrid Thulin.


