
Alandsresan 3 Jun

NrT- irg. 12-maj 1965
Arsavg. 10:- Giro 505333

Det ar full fart pa anmalningarna till Alandsresan torsdagen den 3 juni. Over trettio-
talet bokningar redan trots att anmalningstiden inte utgar forran den 29 maj. Och bar
kommer en extra pastotning till dem som annu inte kommit sig for att ringa till Herbert
Lindell (62 BO 91) eller Pane Bjorklund (18 1? 16). Hagbard Dennel har meddelat att ----

de som fyllt 60 ar far resa tur och retur for endast 5 kroner
och att vi alia far nedsatt pris pa lunch och middag. Till lunch kl. 11 serveras smor,
brb'd, 3 sorters ost, agg och bacon for endast 6 kr. och till middag kl. 17, stort smor-
gasbord med smavarmt for 10 kroner.

Komtner ni ihag hur det var i gamla tider .........
da Hellas gjorde manskensturer till Lannersta, dar dansen traddes. Den hb'll forresten
i» sig anda hem till Rantmastartrappan till tonerna fran Harry Janssons (70 ar den 20)
L-JLgaspel (eller nagon annans). Resan och dansen kostade 3 kronor. Inte trodde val nagon
da, att man en gang i fraratiden skulle fa resa anda till Aland for en feratna. Och med en
sadan bat sorti "Jatten Finn1' .
Inget ont sagt om Gasaccumulator III - forhyrd genom Svenne Malm - men skillnaden ar
fiumska stor . Lit oss uppliva gamla minnen - att aka bat en hel dag och ha trevligt till-
K. mmans. Som sagt: Anmalan senast den 29 ds. men dm far mycket garna ringa omgaende.

Ytterligare nagra ord om arsmotet . Herbert Lindell och Af f e Malm, vilka bada nedlagt ett
verkligt fort janstfullt arbete i var forening under en lanf; foljd av ar, utsags av ars-
motet till standiga medlemmar i GH. Under kvallen ordnade Herbert med en insarnling avsedd
att stodja simsektionen i dess arbete med nyrekrytering av ungdora, och den gav till re-
sultat att sektionen nu har 260:- kronor att hamta vid behov.

"Kalle Hell" och "Kills" har skankt var sin etsning till klubbrummet , och vi taskar hjart-
ligt for gavorna . Till klubbrummet behover vi nu narmast en f lakt for att f orbattra ven-
tilationen. Inte for att vi vill tigga, men om det firms nagon medlem sora har lamplig
apparat liggande nagoristans, ring garna till Polle sa hanrbar ban den,

Hugo Bjork, som fyller 60 ar den 8 juni, har meddelat att han kornmer att vara bortrest
den dagen och att han skulle bli mycket glad om de GHrare som har tankt att kosta pa na-
got for uppvaktning i stallet ville skicka in motsvarande belopp till Kellasbladet, som
ban alltid haft ett gott oga till.
E& det brukcir bli daligt med utgivning av GHtaren under somroaren pa grund av att skrivaren
c.ukar bli sa slo i sommarvarmen, vill vi redan nu tala om vilka medlemmar som fyller ar
under den "varma" arstiden. Yi borjar alltsa fran toppen:
12/8 Fabian Ernolf 75 ar, 8/7 Sven Svensson, 10/7 Gosta Torner, 8/8 Ivar Liljsqvist och
15/8 John Berg, samtliga 70 &r. Sa har vi nagra 60-aringar: Erik Holm "Holmas" 26/8 och
?-kil Lundahl 7/9 samt till slut 50-aringar: Lennart I-iammar 12/7, Gosta Hakansson 12/8,
jjoiinart Brunnhage 25/8 och Arne Leckstrom 28/8.

Just nar detta skrives far jag meddelande om att Ake Sb'derblom avlidit. Ake var en verk-
lig hellasgrabb som ofta gav Hellas god reklara i radio och TV, genom att tala om att det
var i Hellas han borjade sin teaterbana. Jag traffade honom vid flefca tillf alien, bl.a.
nar Hellas hade jubileumsrevy i Auditorium och nar vi starta.de nyarsvakorna i xiriksdalshal-
len. Han stallde sig garna till fQrfogan.de om han kunde utan nagon som heist ersattning.
I borjan av 40-talet uppvaktades Ake pa Sodra Teatern, diir en delegation fran Hellas under
pagaende forestallning ikladde honom en hellastroja, och den bar han pa sin fritid med
stolthet . Nu har en bra grabb laranat Hellas for alltid och vi saknar honom mycket .

OBST Ring omgaende och anmal dig till Alandsresan. Ordinarie pris 19:75, vi far aka for
9:75 och h?.r du fyllt 60 ar kostar resan bara 5:-. Du far garna ta familjen


