mids sssfetsfiff T2d IfeHasgSjM'-M den 22 juni0 VlLdret var
—*
inte det basta med envist smaduggandeo Tio stycken
Nummer 4 Augusti = 1954
tappra roade sig emellertid av hjartans lust med diverse
^^^.^^.^^^^^^
idrott utofflhus och ett givand® snack inomhus under det att
diverse landgangar fSrsvann invartes,, "Kills" tog tva stycken f5r att gora heder av fru
POss anrittningo Kalle Lindblom oeh Manne Nilsson =- still going stroimg •= blev pristagare.
Prislistaa drogs nlmligen baklangeSo
Fdredrag lockade vi med till trSffen = och det lever^rades ocksl i beskuret skiek0 Men det
Sr litet ©tacksamt att snaeka in£6r ett litet auditoi^iuffio Vi ska dock int« f6rtr6ttas utan
tanker fortsatta med nymodigheteraa under vintenninaderaa0 Vi ha ett Mfte av Swall om att
-bllla ett fSredrag i ett popullrt §ime0 Vi ska inte avslo ja .nagontiag i f 5rvtgs men da ska
vi ha fullt hus = inget snack om den safety Jag tror att vi ska bjuda in represent ant er
fdr olika Hellassektioaerj, di, §mnet pass&r alia hellejBTo Mera dar-am emellertid senar«0
Pa tal om Swail kan vi naiSna,, att vi med st':*ri intresse last
bok O o o o 0
Mgdajg soppan kallaaro Den ^^e%l$y|y?jp ocksi aHa - speciellt fest&rrangSgw ©ch den gamla
visan om "att man blir aldrig forvalt lara" trlffar mitt i priek0 Bok«a vimlar av tips och
ar lika tea oeh ULsvIrd som. om man skulle ha skrivit den sj§ls«'0 Gack och kop token nu =•
nlr du ska plaeera £alk vid en fast eller taoka fdr mat«E9 ir det £5r sent0
BLI 30M NYA. Bucklor av allehanda slag kanske ligger aedpackade i en lada
eller ar undanstailda i garderob>»9 dir d® inte tarva n&gon putsniag0 ttor skull® det var*,
om s&dana gantLa priser kunde kosma till heders igen genoin att utdelas ti,ll det tmga Hellas
Det f inns stker minga bunkar^ man fitt sa d§r i f5rbig&erid®0 Det Ir iin-g«n- histori* for=
knippad m«d dem ©ch de kan smklost afraraSo Sktnk dem till Hellas ungdomsavdelniag =
Hass® Sod«rgr«n gillar forslaget =• m®n innan b»slut«t blir handliagj bor du lata gravera
bunk*a med t 0 «x 0 -"Skankt av Per Andsrssoa 1954"o Vi skull® te% att ett sadaat pris kom=
mer att uppskattas &v grabbaraa •» oeh inte tror jag heller att "Kills" eller nigon av hans
kollegor mist® sla igen butik«n f5r den sak«ns skuH0 Siledes =• toventsira - graver* =
skank med gott hjarta,
Krtftgkiyan Er ^ai i taaksurm fees alia rSttr-sgiSfto De r5da skald juren ha en underlig fSrmaga
att samlA0 Da brukar det va,ra fullt hus - ell«r atminst©ne i det
oeh *njnai deltagande senast den 1?0 Dettft^jg^^ckgt viktigt r di PO
mast® v«t*s hur manga krSftor han mist® kok*0 Vi maste nog stipuler* = iagen aumalan inga
kraftor - tjv§3fi"0 Hellasg&rdsn Sr *dr«ss«sa ocb. fludium tord® m*df8ras enskilt0 Dageas 5v»
ningar borjar redan k!0 13 for dem0 som ar intr«»ser«d* av litet motion i form av pilkastning och varp*0 B10 a 0 ha vi tankt anordna GK-sa§sterskap i eentimeterkastning m«d
st®n= eller metall¥*rpor0 De som ar sasr tillfrsds med ringrmrporna fa sin egen liila tavIing0 Mottos all* ska tri¥as0 Ring i god tid till P00 Vackert vSder best§llt0
gir f§rden den 26 sept ember 0 Samuel Nearby tar emot oss och det §r meningen
att vi forst ska delta i hogmi.ssaas v&ref t*r foljer visning air k^'ksa
kyrkk&ff® i sockenstugaa0 DSreffesr blir det svampploetendag ©ch lit«t m»n lunch i markerna
(knytkalas?) och at>«pf»sa till starij, sa snart korgarna fyll.t(f-0 Obs0 Samuel garant»wir inte
fyllda kergar men desto mera frisk Iuft0 Vi 4t®rkoum«r m@d nlnaar* detalj*r s«na3p«0
«f ter en hji.rtattaek0 Vad Niss® betytt f6r
Hellas-idrott«n = amkannsrligeE oriM.tering«n - ska 11 «j hlr ©Fdas0 Ea stabil Hellas-link
har brustit och vi lysa frid ever hans minn©0 Begra'imingen tgde rum den 10 juli och ordf »
talade Tid graven,

