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Irsavg. 10;- Giro 503333
Hej alia GHsare:
Trots den goda, nastan bverdrivet pressande varmen som vi nu haft en lartgre tid,
vill styrelsen lamna er en liten rapport, innan ni ger er ivag pa semester,
Arsmbtet var som vanligt trevligt, ja kanske det trevligaste vi haft. Det blev omval av styrelsen med ett undantag. Gusten Olmin hade bett att ft lamna sin post
som sekreterare som han innehaft sedan 1951* nytt rekord ± GH, och i hans stalle
invaldes en vug frisk kraft vid namn Lasse Akerlind. Lasses adress kan vara bra
att veta om du behb'ver meddela adressandring. Skriv allts& upp i din almanacka;
Torsbygatan 12, 123 41 Farsta och telefon 64 02 87.
Som vi meddelade vid arsmotet har vi bestamt att till Hellas jubileum i host satta
upp 11 snygga silverpokaler att delas ut inom de olika sektionernas ungdomsavdelningar. Det blir s& manga genom att flera sektioner har bade pojkar och flicker.
Varje pokal kostar 100 kroner, men det ser inte ut att valla nagot storre besvar
att tigga ihop dessa. Redan nu ar 9 klara skankta av: Birre Malm 2, Calle Nelson,
Helmer Rydholm, Ivar Liljeqvist, Harry TTagerstrbm, Nisse Luthman, Gusten Olmin och
Rolf V. Jonsson. Ar det nagon mer som kanner sig villig att satsa pi ungdomen sa
ring till Palle (18 17 16).
Sedan arsmotet har tv& av vara verkligt goda gamla medlemmar lamnat kamratkretsen,
Ragge Roosvall och Eric Backstrbm. I midsommarnumret av Hellasbladet har skrivits
minnesord om dessa och vi kan bara instamma att vi verkligen saknar dessa goda vanner. Vid jordfastningarna var ett flertal GHsare narvarande med klubbens standar
och GH hade tillsammans med Hellas skickat kransar med en sista halsning fran medlemmama. Vid Ragges begravning talade Herbert Lindell och vid Etics, Birre Malm.
Det medlemsregister vi skickade ut i borjan av aret har haft till foljd att vi
fatt in en hel del adressandringar m.m. och det ar vi tacksamma for. Om du upptackt att nagra av dina data ar fel S&. var hygglig meddela nagon i styrelsen detta,
Harry Jansson U.S.A. har meddelat att han inte farms med. (Det firms intresse aven
p& andra sidan Atlanten som ni ser). Det var alldeles riktigt, ty av nagon mystisk
anledning kom inte nagra medlemmar boende utanfor landets granser med. Vi lovar
dock att nar medlemsregistret sd smaningom kommer i tryck skall alia finnas dar,
I ar ar det verkligen ett riktigt jubileumsar. Det ar inte bara Hellas som jubilerar, utan aven en hel massa GHsare fyller jamt. For att ni inte skall glomma bort
att gratulera edra vanner far ni har en paminnelse om vilka GHsare som fyller
jamt under juli, augusti och September.
8/7 Gosta Kare 60 ar, 11/7 Edvard Rome 50, 12/7 Allan Adolfsson 50, 21/7 Gusten
Olmin 60, 24/7 Harry Bagman 60.
5/8 Lasse Akerlind 50, 9/8 Herbert Lindell 75, 9/8 Nisse Sandstrom 75, 13/8 Gunnar
Eriksson 75, 18/8 Gbsta Bergstrom 70, 23/8 Ake Lindblad 60, 26/8 Ivan Hallgren 70.
14/9 Tar Lbvln 50, 25/9 Arnold de Champs 70, 26/9 Alex Blomberg 50, 27/9 Arthur
Ringborg 70, 27/9 Waifrid Rahmqvist 60.
Vi gratulerar och hurrar redan nu for jubilarerna. RAHU, RAHU, RAHU, RAHU.
Till sist: En trevlig seminar och en harlig semester bnskas alia GHsareT
Vi ses i host.

