
S JUBILEUMSRESA (65) och (5) torsdagen den 14 ma.1 .

(198?)

1)OBS ! Bit .v forsta bit raknat frin
PRINCESS

K R Y S S N I N G S F A R T Y G E T .

2) AVGMG kl 17.30. (Baten kommer in 16. JO.

3) BILJETT/ER far DU/NI av vira harolder STIG och CLAES (gorna hoga hattar) i avgings-
hallen.

4) Gronvitt band att fastas pa val synlig plats pa kavaj/blus etc far Du med detta brev.
Galler aven som entre till konferenssalen.

5) Vi bar vara HYTTER pa plan 5 - se har medsand bilaga, dar hytten ar forprickad.

6) Ta Dig till plan 5 dar vir harold B-0 moter (gron hatt) tillsammans med K hustru
Solweig och hjalper till ratta ora si behovs. (Hissar finns.)

7) Efter batens AVGANG kl 17-30 samlas vi (ingen panik) pa plan 7 i konferenscentrat
dar vi disponerar KOKAR/KYMLINGE for kollationering och celebrering av vart jubileum.
Porfriskningar serveras vi samlingen ( sherry/ juice ). Starkare saker kan bestallas av
envar i konferensbaren och betalas ur egen ficka.

8) Efter samraankomsten ges tillfalle till handling, koll av batens faciliteter och
skall vi kalla det for uppjustering till danssupen, som intas kl 20.00 (hall tiden)
i restaurang POMMERN plan 6.
Du fir laxmousse, gosfile med angsyresas, smorfrasta champinjoner och rakor, och som
dessar sallad av farsk frukt med columbusgradde och ett glas vitt portvin. 01/vatten
ingar. GH bjuder pa vitt vin till fisken och portvinet till dessaren. Ovriga drycker
bestalls och betalas av var och en,

9) 23.30 (svensk tid) - alia tider pa baten raknas i svensk tid - ar vi i Mariehamn.
B&ten bommar sina begivenheter. Natten blir vad var och en gb'r den till. For den som
kanner sig pigg avgar (t ex) buss till Hotell Arkipelags nattklubb 15 minuter e fter
det baten lagt till.

10) FRELAG MORGON (svensk tid) serveras sjofrukost i restaurang ALBATROSS, plan 6.
mellan 07.30-09.30. ( Ingar)

11} AVGANG fran Mariehamn kl 11.30 svensk tid (Finsk 12.30). Kolla att ni har ratt
-̂̂  tid om ni ar ute och handlar pa stan - satt om eller inte satt om klockan ????????

12) LUNCH serveras i restaurang ALBATROSS (frukostrestaurangen) kl 14.30 (svensk tid).
(Den nagot sena lunchtiden har tagits med tanke pi att Du har atit en si stadig sjo-
frukost pi morgonen 1 ? Vad Du fir ? Raksallad, oxfile med champinjoner i maderiasis,
ol/vatten ingir, ovriga drycker ar upp till var och en.

13) Sfter lunchen disponerar vi Kb'kar/Kyml ingen (aven fore) for allman forbrod-och
systring. Avkoppling frin ovriga begivenheter kan lampligen forlaggas dit,

14) KL 17.30 ar vi ater i Stockholm - svensk tid givetvis. Hoppas Du inte glomt att
utnyttja taxfreebutikens (biljettens) kuponger. Har Du nigra problem, si vand Dig till
ordforanden - innan butiken stangs 1

15) VALMOMNA TILL FIRANDET

GH-styrelsen Arne, Lasse,Stickan, Brittis, B-0, Claesse,Ake och Sune.



Det Mr varen
ja, det ar varen
som har kommit igen
och med den karleken.
Det ar varen
ja, det ar varen
som har kommit tillbaka igen.

Nar vi varann i portarna krama
och katterna p£ taken jama.
Det ar varen
ja, det ar varen
som har kommit tillbaka igen.:

sfcuc

Melodi: HeUas hemliga paradmarsch.
Forsangare: Lars Akerlind

Text: Kalle Lagei

En fager mo i skogen gick och darra
hon sag en julgran som dar stod och barra
Hon angra djupt att hon ej sade yes
at gossen som hon mott pa Nackanas.

skona mo dej vill jag nu bedyra
dej vill jag t raff a mellan ogon fyra.
Till aftonstunden hall dej pa din kant
men sen sa ska du bli min kontrollant.

I granens topp dar smackade en korre
i grona graset krop en ollonborre.
Du ler sa karligt nar du bliver min
och se pa flugans gang pa rallgardin.

Vi brukar bota oss nar vi far snuva
vi kr-amar saften ur- den adla druva.
Ty ingen ar sa frisk och stark som vi
och lite snorig tal man vid att bli.

Nar Hellasboys har fatt vad »om behover
da finns dar aldrig mat och brannvin over.
Nu ska vi trivas hela kvallen lang
och vad vi gor det gora vi med sang.

Vi ga i livets solskensljusa dagar
och plocka blommor uti alia hagar.
Sma rosenknoppar vinter^ var och host
det kan man plocka pa det runda brost.

HELLAS-HELLAS-HELLAS-HELLAS


