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onskas alia CM:are
Som vi meddelade i forra GH:aren har Garantfb'reningen hyrt en kallarlokal vid Bedoirsgrand
i G-amla Stan, som arkivlokal for Hellas. QH:s styrelse har under hosten arbetat mod inredning av denna, sa abt den av;;n skall kunna anvandas som klubblokal med plots for era 30 personer. Vi maste ju se till att kostnaderna for inredningen holls inot'i rimliga granser. Vi
ha.de tankt skaffa 4 - 5 bord, 25 travbara stolar saint om mojligt 8-10 litet bekvamare karmstolar. Ordf. studerade de d-gliga tidningarna for alt se om det skulle dyka upp nagot lampligt, och si, en dag blev det napp. Dst var nagon son ville salja 165 bra stolar, och nar
Ordf. ringde upp annonsorsn korn den stors overraskningen. Det var Calle Kelson som hade
annonserat, och underhandling-rna mod Calle slutade med att vi till klubblokalen fick 25 stolar och 5 bord. Dessutora fick Hellasgarden ett trettiotal stolar, nagra bord och ett kassaskap. Det blev nagra kvallars arbete for styrelsen att fernissa om moblern?, men det var
~t vart, for nu ar de riktigt srrfgga och bra. Heders och tack till Calle Nelson for den gavan,
Vi kan forresten passa pa att tala om for alia GHrare, abt Calle Kelson jusb i dagarna oppnat
en ny restaurant, Griggs, Kungsgaten 29, dar det foruton lunch och. middag avsn ar U:onditori^servering bade pa dagen och kvallen. Ordf. he.r varit och sett pa lokalen, och kan rekoramendera den for den som soker en cenbralt belagen och trivsam roiljo. Vill man ha ett glas vin
~"ler en apertif gar det ocksa bra., sa passa pa och slink in nar ni ar ute med frugan nagon
aag.
Betraffande arkivmaterialet i nya klubbrxunnet, har Hagge Eoosvall och Herbert Lindell lovat
att ga igeiiom och Bortera upp de gaml? handlingar och fotografier soc; finns dar, och vi \aujar
darfor an e:a gang till dem, som her gai'nla fotografier eller annat lampligt material, att vid
tillfalle liLmna dessa till nagon av styrelsen. Vi hoppas att snart ha ordning pa Hellas arkiv, sa att det firms tillgangligt for rnedl amriiarna nere i klubblokelan.
I mitten pa Jan. ra'knar styrelsen m-3d att klubblokalen skall kunna visas for mcdlemmarna.
Styrelsen har under hosten delat iTied sig lifcet a-y GK:s pengar. Bovd_ingsektionen fick till
sina tavlingar i saraband raed sitb 40~ars jubileum. 450:- kr. till priser, och skidflickorna
h-:'.r fatt ett anslag pa ^.50 kr. Sa ho.r det gatt at litet till klubbrummct, men trots detta
iir ekonornin god. Vi h?;r annu litet kvrr i kassakistan.
_ota_dsteatern; Piostens tredje forestallning for GHrabonnenterna blev installd pa grand av att
Stui e Lagervall, son slralle gastspelat, insjuknat i en svar halssjukdons. Teatern ville ej
jxc- upp pjasen "3urt sa raven'1 mad nagon arm an i huvudrollen, da de ansag att detta var en av
^ure Lagervalls basts rollprestationer, uts.n hoppas atb hrn skall tillfriskna sa att de kan
spela pji.sen vid nagot annat tillfalle. Ka'sts, forestallning far vi ss tisdagen den 14 Jan.
Eertil Nordenfelt fyllde den 8 dec. 60 ar, och uppvaktades forst pa morgonen av GK, Overstyp^lsen och Garantfb'reningen.
_ ^n 25 dec. fyllor forre fri-idrottsledaren Sven-.-jr-ik Lundhquist 50 ar, och den 28 blir Karry
Genborn 60.
1964-ars fodelsedagsfirande borjr.r aen 5 januari da ;;rnst Sjolander fyllor 70 ar, och tar
esnot pa sin gard, Fornboda.
24/1 oven-:irik C?rls?on 50 ar och den 15 febr. u'opnar Sigge Pernbeck safan- alder.
Sven i-'ialm, aldst i brOdraskarrn blir den 25 februari 70 ar.
Vi grstulerar i forvag sai.itliga som. fyllor. Hipp, hipp, hurra.
Tva av vara medlemmar har under sommaren och hosten lamnat karoratkretsen. 1 juli avled Martin
Jerlenius, gamraal god fri-idrottare, och for en rnanad sedan ,Jrik Sultman, revisor i Hellas
under olika perioder. Vi spkn.-r dem som god: vanner i var klubb.
GH. har dels sani, kransar fran madleisin^rna dels v:>.rio representera.de vid jordfastningarna.
Till sist onskar vi alia GHrare ett GOT!
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