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2__i li saval pa sina jobb som x Hellas, bar
Arsavg. 7 kr.-Giro 505333 lamnat kamratkretsen. Marine var Hellas

forste svenska mastare - i stav 1915 ~
och Calle gladde oss pa sin tid som
skadespelare och var ocksa med i GH~
styret. Vi lyser frid over minnet av

tvenne vansalla och praktiga kamrater.

Juldopp - Sa ar Julen i faggorna igen och det ar manga Hellassektioner, som
inviger hogtiden pa ett eller annat satt som tcex. simsektionen med sitt
traditionella Juldopp i Forsgrenska badet onsdagen den 17 kl» 20.15.
Vi har fatt en uppstallning pa en massa juniorer (ca 100 st) och det ar me-
ningen, att ungdomarna sa att saga skall examineras. De meddelade tiderna
ar uppnadda tidigare i hb'st och nu galler det att visa, om man gatt kraftgang
eller inte - Vidare blir det skamttavlingar, hoppuppvisning i den hogre_ sko-
lan med professor Ogareff som ledare och polo med Sverraskningsmoment. Ar det
nagon, som vill skanka ett par paron eller en strut karameller (vi i GH lovar
harmed alia, som sanker sina gamla noteringar atminstone ett paron; gar det
bra att vanda sig till Arne Jutner 39 34 74 (det behbvs en massa extrapriser).
Intradesbiljetten kostar bara en krona och tillaggas bor, att ingen annu har
angrat ett besok pa Hellas Juldopp>

Fri id rot tarn a har sin "famil jeafton" pa Tinmerraaiasgarden (Tirnmermansgatan vid
Sodra Stationen) mandagen den 15/12 kl, 19 och aven har kor man med full
rulle hela kvallen. I sektionens egen tidning "Final" ser vi, att ungdomarna
tog hem samtliga lopgrenarna plus hack 80 m och saval st. langd som hSjd i
Ungdomsmasterskapen for Stockholm i ar och Hellas blev darmed bverlagget,
basta ungdomsklubben. De GH:are, som satsade litet pengar till Tysklandsresan,
torde ha fatt full aterbaring.

Mera Julfrojd - Hellas OS kallar till "Lilla Julafton" torsdagen den 18/12
kl.l? .30 i Hellasgarden. Det rb'r sig, som man brukar saga - och det skulle
vara markvardigt, om inte 1959 blir det ary vi alia langtar efter.

Handbol laget har rakat ut for en f orlust - mot Bolt on., som ar en svarspelad
motstandare. Skall man komma med en avklaving, kan mai som en formildrande
omstandighet framhalla, att Roland Mat'csson varit t^ningen att halla sig i
stillhet efter en svar blindtarm och att savaj. Bjorn. Gulistrcm som Arwe haft
hard (nattarbete) tentamenslasning. Men till den 21, da det galler retur-
match mot Sandviken hoppas vi, att de ska vara i basta kondition igen« Vi
samlas pa E-sektionen for att he ja fram laget, som - om det blir vinst -
har det baddat for allsvenskt kval.

Julkj^a^pss 1 agning_ tillsammans med bowlingsektionen blir det onsdagen den 17
kl. 19 i Sodra Hallen pa Hornsgatan^ Kom som du a och sla som du kan ar pa-
rollen. Efterat blir det prisutdelning och en bit mat i ett glatt och framat
gang, som seglar i forlig vind, Folke Hi_lssqn. ar i fint slag och gjorde en
bra match i Stockholms Stadslag den 7/12. Och "lilla" Pile Me11in anfor sina
trupper med den aran.

I _ Sodra Latin har jar "Klippan" Larsson och maken till s.ko nedtraning har red-.
aldrig sett. Bo Ekelunds pris (till fgrsta man under 4 miru) overlever inte
sasongen. Och sa blir det en animerad fight om GH-priserna och"Sta_fettravar-
nas_^. Ska vi saga, att det blir storslam.

Och sa till slut EN ANGEMM JUL och ETT VERKLIGT GOTT AR 1959 i Hej \F #. Jf. ^ & x : & • * ^ J J ^ ^ !£ ^ J4 4-"


