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GH:s styrelse beslot redan i varas att bjuda de hellasgrabbar som under sommaren
gjorde fina resultat pa "julgrot" som en extra sporre och uppmuntran. Vi har dar-
for nu till onsdagen den 5 dec. inbjudit 11 fri-idrottare och 5 simmare, vilka
blivit svenska mastare, satt svenskt rekord eller gjort liknande goda prestationer.
Det blir visserligen inte grot, utan i stallet en god middag och det finris plats
for c:a 15 GHtare, som ar intresserade av att vara med och gratulera bra idrotts-
grabbar till fina resultat. Plats: Rb'ines festvaning, Folkungagatan 60 (valkant
for goda middagar vid vara senaste arsmoten). Tid: onsdagen den 5 dec. kl. 19.
Anmalan senast 1/12 till Herbert Lindell, tal. 62 80 91. Pris: c:a 15:- kroner.

oOoOoOo

Den i forra numret av GH:aren utlysta traffen "Mote med personlighet", blev en verk-
lig fulltraff. Visserligen blev deltagarantalet nagot mindre an beraknat, och darfor
flyttades traffen fran den tingade lokalen hem till ordfSranden diir GH:are med damer,
sammanlagt 24 personer, lyckades tranga ihop sig i ett rum, och det var sakerligen
till fordel, da traffar av detta slag bast parrar i en intim miljo. Det blev ocksa
ett mote med en verklig personlighet, professor Karl-Birger Blomdahl, som i tva och
en halv timme informerade de narvarande om musikens former och besvarade alia tank-
bara fragor om musik pa ett satt som vackte de narvarandes beundran for hans kunnande.

Styrelsen tanker fortsatta med traffar av detta slag och beraknar att efter nyar kunna
inbjuda till nasta.

oOoOoOo

Ragge Roosvall fyllde den 21 okt. 70 ar och uppvaktades av vanner i GH och med blom-
mor av styrelsen. Den 14 december ar det Seth Levins tur att bjuda pa morgonkaffe,
ty da uppnar aven han de sjuttio.

oOoOoOo

Nasta abonnemangsforestallning pic Stadsteatern blir tisdagen den 4 december. Da
teatern annu ej faststallt programmet for varsasongen, awaktar vi till vi far besked
om detta och lamnar genom nasta GHtare uppgift om varprogrammet, sa att de som ej va-
rit med i host far tillfalle att anmala sig om programmet verkar lockande.

oOoOoOo

Emil Saigard avled lordagen den 24 november. Emil var GH:s forste sekreterare, har
varit redaktor for Hellasbladet, sekr. i overstyrelsen, var med i fri-idrottsstyrel-
sen och i Stockholms Idrottsforbund. Han har nedlagt mycket arbete for He3JLas och
slutade dagarna fore sin bortgang sitt sista uppdrag for klubben, att fa ordning pa
Hellas arkiv. Emil var mycket omtyckt av sina vanner i Hellas och saknas mycket i
kamratkretsen. Jordfastningen ager rum i Hoppets kapell, Skogskyrkogarden, tisdagen
den 4 dec. kl.,13.

oOoOoOo

GH:s kassor, Ake Bergqvist, har "yxat till sig i handen" da han skulle gora i ordning
vinterforradet av ved pa landet. Han har darfor varit sjukledig ett tag och med
andra handen kunnat skriva ut paminnelser om resterande arsavgifter. Om vederborande
nu omgaende betalar in dessa, har han lovat att snabbt tillfriskna.

oOoOoOo

Till sist onskar styrelsen alia GHtare EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT AR.


