
GH-aren/Hellassuppoj tern
Ni>. 3 arg. 10. sept. 1071

VAI.KOMMEN ATER

till oxveckor och rutiner och hoppas vi
kan hjalpa Dig att latta upp hostrusket

att nedanstaende aktiviteter

^

CONGRATULATION AND JUBILATION

60
50

Sept 23 Clarence Atterday
26 Gunnar Berg

Okt. .15 Karl-Otto Lindfors 50
16 Stur-e Wretborg 60
20 Gustav Akerman 70
">. 1 Mar>-Mr. T-rA,„r ;~ "o

Nov. 5 Sven Lundstrom 60
Per-Olov Johansson 50
Sven Hernborn 60
Elof Pettersson 50
S t i g E : s on E r nh a 11 6 0
Thure Ma1mborg 70
Karl I.jung 60

8
10
10
21

26

DECEMBER 1 Oscar Kin]strom 85SPANSTA MED

satter igang torsdagen den 16 sept, kl 20 i Storkyrkans sknla,
Svartniangatan 20-22 (Gamla Stan). Rorelseovningar, basket (korgboll]
bastu och plums i bassangen- al.lt for det facila nriset 1 5 : -/sasong.
uen GK
formed]at
nyelse i

t :i 11 u t .1 a n d e t. P o r s t u d i 8 r u t s a n d e P a 11 e
en Iiel del in t rycJc , varfor man kan rakru

Bjorklund l iar
nied

id
v i

'orelseovningarna. Gb'r slag i saken.! Kora med i "a'nget-
oka spansten -trlvs bland "vuxna" hellener!
upplysningar- te.l : bostaden 767 36 21.

Rolf 1amnar narmare

'-

HLLLASMOT10N

i. Supporterklubbens och GII:s regi bjuder pa akt i v:i t eter en] . nar-
sluten folder Betr. nunkt 3 '• denna folder kan namnas att en viss
utdkn i.ng skett av sim/bad-t. iderna som ar f 51 j ancle.
Eriksdalsbadet (inomhus)
Ilogdalsbadet
Forsgrenska
V a s tertorpsbadet
-"- simmarnas traning
x) lanslutnin

Mandagar 1QOO-2200
tisdagar ].ooO-2200x)
onsdagar 1.900-2200
fredagar 1900-2200
sondagar 0000-10,30

till tisdagar
Omkladnin-g kan ske i badet.

Hogdalsliallen ordnas gymnastik kl 20-21

FA TAL OM MOTION

sa kanske Hellasmotion ar nagot att erbjuda Dina va'nner utanfor
Hellas- vi tar for givet att alia hellener som ar intresserade
kanner till det fantastiska erbjudandet. Postgiro 65 56 06-3-120:-
upplysningar Gaimer 43 28 15 (9 -12 fm)

HELLAS TILL TUSEN

Supporterklubbens insamling till foman for Hellas idrottsl. iga vork-
sarahet rullar vidare och ligger nu runt 100-talet anmalda. Da har
inte medraknats en hel del sa'kra som brukar falla "in pa hostkanten.
Kanner Du pa Dig att Du hor till dessa - sa tag detta soin en fin
paminnelse att vi raknar med Dig! Postgironumret ar som vanligt
65 56 96 -3- Vad far Du for slantarrsa? Ogna igenom narslutna folder
"Hellasraotion"! Ar du tveksan pa nagon punkt sa ring Arne Jutner
42 46 63, Stig Hedenstrom 49 00 07, Olle Gaimer 43 28 15 fo narmare
upplysningar.



PSYKISK MOTION

far Du -GH:are, Supporters och Motionar - genom anmalan till
TEATERABONNEMANG PA STADSTEATERN m fl
Kontakta Bjorklunds -Palle och Britta - tel: 18 17 16 - och saken
ar klar. Enklaste sattet att ga pa teater -biijetterna i Din brevlada
sedan galler det bara att ta sig till teaterri - det far Du gora sjalv!
Du betalar endast 12:---mot ordinarie 20: . 5-6 forestallningar. Var
tid och dag - tisdagar kl. .1.800. Start tisdagen den 28 September med
Den goda manniskan i Sesuan av Brecht.

SIMMARGRABBAR SOM KOMMIT UPP SIG

Goran Ekelund, snabbsimmare av rang i ganget kring "Perre", son till
legendariske 3o Ekelund blir chef for storforetaget AB iSalken, en
sammanslagni ng av Armerad Betong och AB Vag'forbattr ingar, samt bar
Hans Hakansson, en av vara framsta 20- och 10-mannasimmare utsetts
till informationschef i Svenska Esso
p r e s s e n . Gr a11is!

alit enligt axploek ur

MEDLEMSAYGIFTEN I GH (Garala Hellaspojkar)

paar fortfarande bara 10:-, Be som. kanner
ante ar erlagd bor s i i t t a i n t ian pa pos t -giro

att arets avgift
) 53 33 -5- Sallskapet

-

Garnla Hellaspojkar, c/o Ake Bergkvist, Stockholm K. dubbel-
betalningar bokar v:
fonder;. .

sjalvsvaldlgt in pa gratulations- och jubileums-

BO ERIKSSON

svensk mastare i brostsim for Hellas och en av vara stora lagsimmare
ryckt loss och oppnat eget I. rek.lanibranschen. Han bor vara en

Hellaskamrater med reklam- och PR-behov, Han designar
till Gil-jubileuinet 1072.
namnet, Stockholmsvagen 19, Enskede, tel: 49 7̂ 11

har
t.i 11 '4an
f . n . en gre j
BOS reklaai at

ANNONS- OCH REKLAMINSLAG

i denna "tldning'' mottas av Arne Jutner, B.] orngarclsgatan 15, 11.6 26
Stockholm. Taxa enligt overenskoremelse,

TILL LN SYN AV RIKSREGALIERNA OCH RIKSDAGSHUSET
ber vi att fa aterkomma,

SOM BEK\NT SO~ARSJUBLLERAR GH NASTA AR
Ideer cm firandet inot.tas fortfarande av GH-styrelsen, som iinnu inte
ar pa det klara med formerna kring det hela.

^

KAMRATER SOM LAMKA.T OSS
Nils Blomqvist, Sven Montan, Bengt Eriksson, Otto Fridlund


