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Arsmotet, den 2 mars, blev som det brukar sta i NalenArsavg. 10:- Giro 505333
annonserna '*Po]Lkligt,Festligt,PullsattM. Over 50 medlemmar var med om: omval av styrelsen, intressant foredrag av konsulent Rune Bollvik, god
supe och trevlig samvaro under kvallen. Yad kan man mer begara?
Styrelsen blev sa glad att den fick vara kvar ett ar till,
sa den har nu klackt fram litet nya ideer, for att gora det trevligt for medlemmarna.
"Vi bb'r jar med
O.B.S.

Yisning a_v professor^Carl_Iildhs Ateljemuseum

O.B.S.

onsdagen den 19 maj kl. 19,30. Sparvagn nr. 6 till Roslagstull3 darefter nagra minuters
promenad Bellevuevagen till Logebodavagen 10 i Bellevueparken. Carl iO_dh var sedan 1919
verksam i denna atelje dar hans skulpturer nu forvaras som ett museum, och samlingarna
kornmer att visas for oss av overintendent Brit a .'Jldh. Omgivet av en fortjusande tradgard
och med sin personliga charm star det i sarklass bland skulpturmuseer. lifter visningen
hr.r vi tankt ga ner till Bellevueterassen, dricka kaffe eller nagot annat och njuta av
den vackra varkvallen. Pris for visningen, inkl. ciceron, 3°- kroner per person. Missa
inte denna, sorn. vi tror, verkligt tjusiga kvall utan ring omgaende och animal dig, din fru
eller flarama eller nagon annan du vill ta med, till Palle Bjorkluncl, tel. 18 17 16.
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22 knop till Aland med nya "Jatten FinnJ'
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Herbert Lindell, ideernas man, har formedlat, en verklig pangs;.-k for GH. Han h; r talat
med Kagbprd Dennel, generalagent for Stenalinjen, och ordnat sa att alia GHrare med fruar,
varmor och hela banian, far aka med Ostersjons snabbaste passagerarfartyg "Jatten FinnM
pa en dagstur till Mariehasm, Aland. ,jn harlig resa genom. Stockholros och Alands vackra
skargardar med ett boppmodernt, elegant, stabilisatorutrustat fartyg som p;6'r resan till
en upplevelse. Ombord finns Tax-Free-Shops dar ni handlar eftertraktade kvalitetsvr.ror
till sjopriser, restauranger som bl.a. erbjuder laclcert smorgasbord a 12 kr., musikunderhallning och kvallsdans. Ja, nu tror ni forstas att denna resa kostar on valdig niassa
pengar, men det ar sa billigt att vi knappt tors viska om det en gang. Hagbard jjennel
har erbjudit oss att fa gora denna tjusiga resa for endast 9:75 (ja det ar faktiskt sant,
nio kroner och sjuttiofem ore) tur- och retur per person.
Resan gar av stapeln torsdagen den 3 juni, ned avresa fran Stadsgardsk.ajen strax bortom
Katarinahissen, kl. 10.00, anl- omst till. Mariehamn kl. 15.15, uppehall, under vilket man
kan passa pa att handla bilH-igt,till kl. 17.00, da baten ater styr mot Stockholm med ankomst dit kl. 21.45.
Detta ar ett fantastiskt erbjudande och vi hoppas att manga GH:are skall ta vara pa chansen. Skulls du mot formodan vara forhindrad att sjalv folja med, sa skicka med frugan.
Herbert och kanske nagra till komrner att ta hand om dem pa basta satt. >rNar skickade du
^in fru till Aland sist ?????"
,,nmalan till resan kan gorr.s till Herbert, tel. 62 80 91 eller Palle tel. 18 17 16 fore
den 29 raao, men vsrfb'r vanta till sista dagen nej ring omgaende sa glomraer du inte bort det,
Spansta med GH.
Gymnastiken har varit igang hela varterminen och avslutas den 13 ms.j med konditionstest
-d Hellasgarden, dar m.pn far trampa pa den dar konstiga cykeln som avslojar vad man gar
for. De som varit med pa gyronastikkvallarna anser att denna utgor veckans hb'jdpunkt.
Vi kommer naturligtvis att fortsatta i host och da hoppas styrelsen att du, som inte kom
dig for att vara med i vinter, skakar av dig bekvamligheten och gar in for att fb'rbattra
konditionen nasta vinterhalvar. Har du val en gang kommit med, kan vi garantera att du
inte for allt sraor i Smaland vill awara dessa trevliga kvallar.
Fodelsedagar:
Gunnar Ifelm fyllde den 6 mars 60 ar, och uppvaktades under dagen av manga hellener.
darib;land en specialtrupp ur GH:s styrelse.
Den 20 maj fyller Harry Jansson U.S.A. 70 ar och GH kommer att sanda gratulationer fran
medlemmarna.
8 juni fyller Hugo Bjork 60 ar. Bl.a. svensk mastare i stafett 1923, vr.r med i Hellas
overstyrelse 1928-31, redaktor for Kellasbladet 1927-31, initiativtagare till alitspelen
1933 och chef for Eriksdalsbadet 1929-30. Som synes en Hellasgrabb som gjort manga fina
insatser.
Vi gratulerar redan nu, hurraC

