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JR SALLSKAPET GAMLA HELLAS-
H HELLAS SUPPORTERKLUBBPOJKAR

UT GIVES JJTAN_PRE SST QD OCH VID BEHOV
RE DAK TOR; ALLTID~RffGONT ~~~ — - ~~*

SALLSKAPEfE GAMLA HELLASPOJKARSJ

ARSMOTE; FLYMAS; till NACKA GARB

i Brrigt gSller samma £6ruts§ttaiaga3r soia aanonseradeg> i den fSregaende GH~aren
bar nedaa atergivna,

ANLEDNINGs En del av klubblokalen har tillfalligt hyrts ut, rarlor risk finns
att tillgfingligt utrymme blir f 5r litet. Clause Braggart, har darf 6r stallt sin
"stuga" till fSrfogande,

PARDMEDBL: S3fc-bussarna aummer 401 oefa 403 fr&n bussterminalen under &lus$ea«
70-oefa 35-korten gSller. Begar att bli aTkastad vid IAGKA OiEB. Marschallsr
Tiaar vagen*

P-PLATSER PLOGAS UPP FOR DHYGA TIOfALET BILAR -

och Dst - AHMS.L Dig garna f8r«; arsmbtet oa Du tanker - och de gSr Du val ?

/L/J^MOTEi GH (Sailskapet Ganla Ilellaspo jkar)
TJ3SAGEH

enligt foljande program: Samiing 18.00-18.30,
darefter intas en enkel nialtid be3taen.de av snoa?,brSdtast, sill. o.ch potatis,
kottbullar, kaffe. I priset 15:- ingar ol/vatten. Den lilla "favrito^ycken"

sillen ma inedforas av envar "tillresande", i **ffl

/
POLJIJII pa "kaket" av
bl a foljande donerat av Pilip
och Gullevi- Belz.

l:-kronor Oscar 1877,1880, 188 'j^f5Q9, 1398,
jubileu:.issedlar och jubileuasnynt, nyntset 1977»
tavlor m m avensom andra foremal donerade av K-G och Inga Larstam m fl

OEI Du har narron speciellt rajntintrescerad i bekantskapskretsen sa'kan ju
vederborande inbjiidas att nedfolja for att vi skall fa lamplig- niva pa "buden",

Vad pengarns skall ga till ? Givetvis Hellas idroitslica vsrksasihet J

or deltagande ar allticl en stor gladje for arra.ngorerna - Stickan
(Holnin) tel 43 ?8 03S Lasse (ikerlind) 64 02 87, jo'obet 769 7276, och Arne
(Jutner) 42 46 63,- jo , bet 769 5211, tar aer an :;arna eraot anmalningar.



I KORTHEf

ANDELSBEYIS i Hellaag&rden fortafttter att strSmma in till GH nu senast fran
Lisa GeO-born och T G5sta Erikson.

GH-kaaaSrem Stig Holmin gar i saligt rue pa grund av att medlemaavgifteraa
etrSmmar in i "masBor". OHts poatgiro 50 53 53 - 5t arsargiften 20 :- bagia,

ATT' SAMMA GALLER SUPPORTERKLDBBENS fSrvaltningatjanat som kan gladja sig at
s tort inflSde ar kosing till arete insamling for Hellas idrottsliga verkaaift-
het under m&ttot HELLAS SA KLARE. Joatgironumret dar ax 65 56 96 - 3.

EYENTUELLA PORVAXLINGAE A? POSIGIROKONTOHA betr GH och Sapporterklubben avse-
ende medlemsavgif terna/araaygif teraa olearaa genom respektive postgirof3rral-
tares; f5reorg«

AGGE ERIKSSOH numera boende i GSteborg skrirer med anledning ar uppvaktningen
pa 75-aradagea foljande, aoa f3r Svrigt ar betecknande for alla.de taokbrev
GH erh&ller for uppvaktningar av olika slag,

Gbteborg den 3/1 79* Hej, Hellaskamrater t

Ett varmt o hjartligt tack for hyllningen pa min arsdag fran mitt gamla kara
Bella*,
Som konfirmand hos larbro Kief beck ar 1918 bier jag da enrollerad medlem i
klubben och jag har ocksa manga glada och treyligâ jainnea fran mina Hellaa&r
att ae tillbaka pa.
Hoppaa oeksa att klubben alltjamt akall utreoklaa och f& ett langt liv, till
giadje f5r manga Stockholms-grabbar.

Med broderlig halaning

Algot (Aigge) Eriksson-

LENNART MOBERG taokar fdr uppraktningen pa 50-arsdagen (treategama^stare) och
akrirer bl anHu nar jag atervant till "civilisationen" - fran Kristinehamn red
anm - bar vi kunna sea pa en eller annan Hellaa-tillatallning"

Ja, Lennart - det ar bara att komma p& irsmotet hos Glasse pa lacka G&rd I
Ring garna till n&gon npolaren fr&n Din tld och al& aallakap.

GURRA CARLSSOH. (kand bl a fr&n Eriksdalsbadets gamla tenniabanor) akrirer efter
70>arauppr»ktningen
Tack skall Hi ha f6r halaningen pa min 70-aradag* Det kamratakap jag mb'tte och
den uppfostran jag fick ar mina Tanner i Ŝ erigea. serioaaste idrottaklubb har
jag haft a tor nytta ar i liyet*

Gamle Hellenen Gurra

De oran. oiterade fir bara ett azplock ur h6gen. Det ger styrelaen kraft att
fortaatta arbetet fbr Hellas., kamratskapet genom idrotten oeh allt annat aom
ar fSrenat; med GH-arbetet.

SPAHSTA M-1D GH eller G
startar sin 15: e sasong i Storkyrkoskolan, Svartmanfratan 22, torsdaren den
11 januari kl 20.00. Palle, tel 18 17 16 och Roffe tel 0760/33384, larnnar
narmare anvisningar. (Det talas om jubileumsskiva i var ! )

__

BAD AR HALSA

Prova garna p& Hellas traning'skvallar i Forsgr£nska badet, onsdafrar kl 19.00.
Ge garna sinsektionen ett handtag - ,bara Ditt intresse kan vara vart mycket
for de ledare och aktiva som i dag kam'par for s5.msektionen.

.


