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UTGES VID BEHOV och UTAN PRESSTOD - REDAKTOR ALLTID NAGON

kallar vi till - tisdagen den 18 februari 1986
Icl 18.30 (samling 18.00-18.30) i PUMPAHS lokaler, Fargargirds-
torget 1 (Buss 59 andstation vid Malmgirdsvagen (Varmdbgatan)-
(Vi hade irsmbtet dar 1983).

Heist fore irsmotet ...

KOSTNAD: 35:-/skalle. Sedvanlig GH-
meny- Smor o brod, ost, 2 sorters sill̂ 'A

kottbullar (potatis), kaffe, ol/vatten

till mat o kaffe mi medforas av envar tillresande - BASTA I

Man- och kviNngrann uppslutning forvantas - men OBS - garna
f oranmalan I ,

och inte minst CLAESSES speciella valkomstdrink - "fbrgyllarefS 43 JQ 03
C 716 09 71

BO 62 92 05
B 40 31 21
A 48 39 73
S 93 79 59

42 46 63
64 02 87

ARSAVGIFTEN I GH ?? Har varit 30:- foreslas av styrelsen till
35:- - postgiro 50 53 33 - 5 - gbr Stig Holmin glad genom
snabb betalning - garna med en slant extra - presentation nedan under ekonomi special.
Aven standiga medlemmar har obegransad ratt att betala avgiften.

- MilgKipp Du;
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Den 15 maj 1987 fyller GH 65 ar - men tanker inte ga i pension - om man med det ordet
vill forena en nedtrappning av verksamheten. Tvarsom - Vi kanner oss mer livaktiga an
nagonsin ! Bl a jobbar styrelsen pa en jubileumsmatrikel - som val alia efasrit och lam-
nat uppgifter till ? Om inte si hbr av Dig till Lasse Akerlind, 64 0287, eller Ike 01-
vall, 48 39 73.

Till minnet av var stiftares - Ernst Klefbeck - 120 arsdag - fbdd den 25 december 1866-
dod den 27 april 1950 - nailer styrelsen pa att ta fram en plakett/medalj, som vi hop-
pas for alltid skall erinra om DEN STORE LILLE MM NEWS INSATSER FOR OSS HELLASMEDLEM-
MAR. Utdelningen av plaketten skall ha hog dignitet M» endast komma till anvandning
i synnerligen seribsa sammanhang dar HELLAS ar ena parten. T ex som pris i 20-manna-
simningen - var egen legendariska simlagkapp som gatt oavbrutet sedan ar 1920 ooh
motsvarande Hellasrrangemang eller i bvrigt da GH-styrelsen det firmer lampligt.
Sven Svikt och Co ar i fullt jobb med utformningen.

GH:s 65-arsdag den 15 maj 1987 skall givetvis firas pi ett vardigt och glatt satt i
likhet med jubileumsfirandet vid de tidigare jubileerna - vi kbr ju numera i 5-irs-
perioder, nar det galler desaa begivenheter. Minga idler har dryftats men annu har
inget slutligt bestamts mer an - att en jubileumsmiddaskall vi ha oavsett om den
blir har hemma eller utomlands (Aland/Finland).



forts Ekonomi -Special — Fortidsspel

Allt det styrelsen tankt sig kostar kanske lite mer an det vi disponerar over. Av
denna anledning bar vi tankt oss att tillgripa LOTTERIET som hjalpreda i de eko-
nomiska omstandigheterna och erbjuder darfbr medlemmarna att delta i ett lotteri
dar insatsen ar 100;- (hur manga insatser som heist far goras) och vinsten per tig
insatser ar en jubileumsmiddag med normaltillbehSr. Behallningen gar till subvention
och ovriga begivnheter i samband med jubileet - bl a matrikeln. (Obs - alia far betala
lika vid jubileumet - inga bjudningar oavsett styrelseposter i GH, Hellas eller ovrig
VlP-persoa. ) -~-_̂  ///-^Tse^. TiLC (ftf;^ />c£?<>,'/?c 5~O6'3'33—S" ____ __ -

Givetvis ar styrelsen vidbppen for mecenater och sponsorer av jubileumsvinet, matrikeln,
plaketten och ovrigt vad man nu onskar sponsa - Valkomna 1

VILITARPA (Q PRQFFS OCH AMATOR
alia ar lika
valkomna-

ta sats mot hoppets strsek

lidinasinnen
DESSA SKALL VI PIRA PEBRUARI

10 Margit Thorsson, ori 70
14 Rune Lindahl, GH 70
15 Rainer Romin, bow 50
18 Sixten Nygards, ski 70
APRIL
12 Bertil Jacobsson, mot 60
27 Rolanf Mattsson, handb 60
30 Mats Hellstadius, hand 70

MARS
5 Sture Borg, sim 70
5 Olle Blomkvist, boww 70
7 Ingemar Gadd, Supp 50
8 Borje Karlsson, sim 50
30 Erik Lonn, fri 80

o

7 Ake Ostergren,mot 60
10 Bo Winald, ori 50
11 Polke Nilsson, bow 75 (VM)
19 Bengt Hellberg, fri 50

GARANTFOEMINSM HELLAS FRILUFTHEIAS (Hellasgarden) hade &rsmote ute pa garden torsda-
gen den 30 januari. Rolf Hagstrand, styrelsemedlem sedan starten och den som ritat det
mesta pa Hellasgirden (82) avgick och avtackades - i sin franvara for de utomordentli-
ga insatser han gjort for g&rden - likaledes avgick Sigvard Malm efter 23 ar som sekre-
terare. Aven han avtackades f<jr sina insatser och darmed avslutas en epok i Hellas-
gardens historia - da Sigvard^far - Birre, var en av de framsta tillskyndarna till
gardens tiilkomst och s& lange han levde stodde verksamheten med rad och dUd,

llya blev Johny Lundin och Rune Lidsell. Styrelsen har foljande sammansattning. Ordf
Arne Marteng, Arne Nyhammar, vice ordf, Hans Olov Landstrom, sekr, Rolf Osterholm,
kassaforvaltare, Olle Gaimer och Johny Lundin. Suppleanters Rune Lidsell. Bengt Olov
Hansson och Claes Braggart. Revisorer Bjorn Gullstrom och Gusten Olmin, rev suppl
Allan Adolfsson och Bengt Sjoberg. Valberedning Arne Jutner, Lasse Akerlind och Bo
Adolfsson (nyvald).

.I Glaes Braggarts bortovaro at Lasse Akerlind flest pannkakor vid den efter Srsmotet
intagna mdltiden.

KAMRATSR SOM LAMNAT VAR KRETS (pi jorden)

Hans 0 Sjoberg (81) redan ar 1984 men har icke kommit till vir kannefom forran nu,
Sven Adler (70) d-:>n 30 nov 1985 och var standiga sekr vid varpamasterskapen Sixten
Nyraan (89) den 3 dec 1985.

SUPPORTERKLBBBEM3 POSTGIRO AR 65 56 96 - 3 - vi Aterkommer i nasta nummer av GH-areV
SUPPORTSRN


