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Arsmb'tet den 4 mars blev sora vanligt en mycket trevlig traffkvall med inte mindre an
49 deltagare, vilka under Birres erfarna ledning pa mindre an en timme hann, dels valja om
styrelsen, dels klubba igenom ovriga dagordningen och dessutom ventilera en del for GH vik-
tiga frigor. Vid den efterfSljande supen kaserade redaktdr Erik Lundegard, signaturen"Eld",
om bohemerna i klarakvarteren. Kaseriet och aven det satt pa vilket det framfb'rdes var verk-
ligt roande och uppskattades i hogsta grad av de narvarande.
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Den 10 mars hade vi ordnat med en visning av Philipshuset, vilken samlade 43 deltagare,

vilka bl.a. i den specialbyggda studion fick vara med om en verkligt intressant demonstra-
tion av stereofoniskt ljud, vidfilm med nervpirrande fartsensationer sora fick de narvarande
att kanna sig sjosjuka och ocksi traffa roboten Elmer, eller kanske han hette Algot. Vaihan
hette gor detsamma f5r trevlig var han och trevligt var bes5ket.
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Klubblokalen i Gamla stan har under varen varit livligt anvSnd som sammantradeslokal
f olika sektioner och fyller tydligen ett stort behov. Men Snnu ar det ett par sektioner
sora inte upptackt att det firms en bra lokal mitt i stan, men vi skall val ge dem en pasto't-
ning. De fargfoto som Birre med hjalp av dottern tog vid GH-traffen i varas blev bra, och
styrelsen har bestamt att kort skall skickas till gynnare och vanner i USA. Vi har d&rfor
skickat ivag Edvin Alander over p6len med uppdrag att uppvatka Harry Janson, Gerry Rooth
oT general Thord-Gray samt franf6ra halsningar och overlSmna korten. Enligt fo'rsta rese-
rapporten fran Edvin har han traffat Gerry, som blev mycket glad for besoket och sande de
varraaste halsningar till alia GHtare. Han hade aven sokt Harry, men han hade nyligen flyttat
fran den adress vi hade, och vi awaktar nu ny rapport fran Edvin om han lyckats pa sin
vidare resa vSsterut.

Georg Werner har ordnat sa att vi falvb en sprit duplikat or till klubbrummet avsedd att
anvandas av sektionsstyrelser som vill skicka ut meddelande. Tack far den, GeorgC
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For dem som haft abonnemang pa Stadsteatern under varen kan vi meddela att det blivit
andringar i teaterbesoken. Pjasen "Skarmarna" son nyligen gick var sa fQrskra'ckligt lang,
5 timmar, och dessutom svar att f5rsta, sa vi kom overens med teaterledningen att fa hoppa
over denna pjSs. Varens sista pjas "Karusellen" av Bernard Shaw har blivit framflyttad till
hostsasongen, och vi har darfor tillgodo tva forestallningar, sora vi far se i h6st.
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Vi hade lovat att ni skulle fa ga pa Vinterpalatset och se BrQderna Grimms sagor. Dd
v^hade dels arsmotet och dels besoket hos Philips under mars manad, ville vi vanta till
eiter pasken med biobesGket, men da hade filmen lagts ner. Vi hoppas kunna aterkocraa i
hbst med ett nytt program.
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^ Vi har haft nagra fSdelsedagar sedan senaste GHtaren. Den 8 april fyllde Georg Werner
6 ar, och uppvaktades av GH, Hellas, Supporterklubben m.ja. m.m. Detsamma var fallet med
Rolf Dillen nar han fyllde 60 den 7/5. Ja, deiv gode Rolf var inte herama pa sin faderlsedag,
sa han uppvaktades nagra dagar senare.

Den 1? juli fyller den evigt uppkaftige Rickard Dahlberg 80 ar, och da blir det nog
invasion pa Sockenvagen 507. Om han t5rs vara hemma.

2 augusti fyller Carl-Erik Ekstrom 60 ar och den 16 sept. Wilhelm Klemming 50,
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Nagra medlemroar har for alltid lamnat kamratkretsen under varen. Den 18 febr. avled
Frej Paban som under tidigare hellasar gladde manga med musikunderhallning pa klubbtraffar.
Axel Andersson avled den 30 mars, och var kand som en av Hellas basta skidlSpare i yngre ar.

Adolf Strb'm, klubbens hovkonditor, lamnade oss den 7 april. Adolf var alltid en hjalpsam van
som vid atskilliga tillfalien skSnkt gavor och bakverk.
Bror Blomkvist, gammal fin sprinter och deltagare i rekordlaget 10 x 100 m. avled den 15/4.
GH har uppvaktat med blommor vid jordfastningarna.
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Till sist onskar styrelsen alia GH:are en hailig sommar med mycket sol och bad sa att alia
ar pigga och krya nS.r vi traffas i host igen. Hej-hej, ha't sa


