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A .R. S M 0 T E T

for GH och Supporterklubben

ager rum torsdagen den 23 februari kl. 1930

Lokal: Roines festvaning, Folkungagatan 60 1 tr.

Efter arsmotet ater vi en god supe bestaende av
assiettsr och varmratt, till vilket vi aven far
61, vin och kaffe for ett pris av endast 10:- kr.
Da vi i forvag maste lamna besked om hur manga vi
blir vid supen, aro vi tacksamma for anmalan se-
nast mandagen den 20 februari till: Palle Bjork-
lund 18 1? 16 eller Ake Bergqvist 52 50 00.

For dem som onska nagot extra till maten eller kaffet ar a'ven denna
-̂ detalj ordnad. Det ar givet att ovanstaende supe i dagens lage betingar
ett hogre pris, men styrelsen har beslutat att mellanskillnaden skall
bekostas av GH, for att sa manga som mojligt skall kunna vara med och
alia GH:are fa chansen att ha litet trevligt for arsavgiften. Vi hade
hoppats fa Sven Lindhagen som f b'redragshallare, men tyvarr har hanoda
rest norrut for att referera skidtavlingar. Vi har aven forsokt fa Ro-
land Mattson att komma och pa sitt suverana satt beratta idrottsminnen,
men troligen ar aven han denna dag pa annan ort. En liten chans finns
dock att han kommer.
Styrelsen hoppas, att sa manga GH:are som mojligt skall narvara vid ars-
motet, det ar ju da man har mojlighet att framlagga sin? synpunkter och
onskemal, att vi. skall fa en trevlig kvall tillsammans och gott om tid
att prata med varandra.
Anmal er sa snart som mojligt, men som sagt senast den 20 februari.

Apropa Roland Mattson, har val alia GH:are sett att Hellas handbollag
leder div. II norra nar tva matcher atersta, och har stora chanser att

forra aret kvalificera sig till allsvenskan. Roland har som lag-
och malvakt utrattat ett jattearbete och han ar aterigen aktuell

for VM-laget. For nagra veckor sedan var han dessutom en stralande refe-
rent i TV-sandningen av landskampen mot Danmark.

GH har av Seth Levin som gava fatt 5000 stencileringspapper for GH:aren,
O"h vi klarar ny tryckningen ett par ar framat. Styrelsen tackar hjalt-
ligast. Genom att utskrivning och stencilering gors gratis ar kostnaderna
for GH:aren numera begransade till endast portot.

Carl-Gerhard Wallman har avlidit och foljdes ti.ll graven av flera gamla
vanner inom GH. Han blev medlem i Hellas redan 1915> var en utmarkt
sangare och skadespelare och deltog under manga ar i Hellas teatersektion,
Under ett flertal ar var han bosatt i USA,men vid aterkomsten fortsatte
han med att traffa sina gamla vanner i GH. Minnet av honom kommer lange
att leva i var krets.


