ARSM5TET - det trettioandra i ordningen - gick
i det stora lugnets och det lilla gangets tecvar Dara 21 tappra, som hSrsammat kalArging 2 - Nummer 2
Mars
1954
lelsen och da g5r man sig os6kt den frigan, hur
bara sig 4t for att fa samlingen upp
i det dubbla. Det ar vSl inte si, att man miste locka med Jussi BjSrling eller nigon annan
stjarna av sanuna glans. Vi hade faktiskt en liten fixstjarna i bakfickan men ... Sa, goda
GH:are, var med i kretsen itminstone en gang om iret.
Men vi ska inte gnSlla. Motesdeltagarna fick sig till livs en elegant klubbforing av "Sima"
Lundkvist . Affe Malm, f .d. kassor av gammalt fint mSrke, hade som revisorsuppleant upptaekt, att GHjs ekonond &r ganska svag och vijle darfor hoja avgiften till 10 kroner. Mingas ( Allan Adolfs son - Sven T» Johansson - Ernst Sjolander - Kalle Lindblom - Sven Holm
Ake Bergqvist, Herbert Lindell m.fl.) isikter ventilerades tills Birre Malm fann losningen,
som motet enades om namligens
Den som vill och kan skiekar in en extra femma till financierandet av GH:s
verksamhet under 1955 « Skulle nigon ha mojlighet att skriva ett stSrre belopp
pa postanvisningen, gar overskjutande medel till
Ungdomsfonden
Det kanske later litet konstigt, att vi behSver pengar, men skulle vi i Styrelsen bara sitta
och rulla tummarna, hade vi nog pengar i Sverflod. Men nu forhaller det sig sa, att vi
f5rbrukar pengar pa t. ex. porton (GHsaren kostar 1? kroner gangen), priser. hjalp till
moderklubben, uppvaktningar etc. StSd oss sa stoder du Hellas.
Kalle Ljung avgick efter ett gagnerikt (bara 6 medlemmar hade inte betalt arsavgiften)
arbete som kassor. Ake Bergqvist - gammal god idrottsman i b5rjan av 20-talet - kom i
stallet. Annars blev det omval.
Efter m6tet blev det en bit mat samt skamttavlingar, som ellertid drunknade i eftersnacket .
HSjdpankten under denna del av kvSllen blev "Fabbe" Ernolfs (legendarisk Hellas -sk&dis)
ledning av allsangen och klammiga tal for kamratskapet, Se, det ar en akta hellen, annu
spSnstigare an f8r 35 ir sedan. Och Sima har annu (pi v§g mot de sjuttio) snackets giva han hc'gtidstalade.
Hellaslotteriet spurtar, Ben 31 mars sker dragningen. Har du annu ej kopt nagr a letter,
gack och g5r det omedelbart. Det ar bara att ringa Herbert (62 80 91) eller Olmin (57 13 47)
som sSger sig vara tacksam for redovisning av utlamnade lotter. Vi ISste for nigon tid
sedan, att en storklubb i Stockholm spenderade 31»000 kroner pa ungdomsavdelningen 1954*
Ingenting ont i det kanske, men om den svunman jamfSres med Hellas drift budget f8r samtliga
sektioner eller ca 20.000, kan ju var och en gora sina reflektioner. Sa ... k5per du ett
block lotter, ger du moderklubben ett gott handtag.
For att tala om nagot roligare kan vi nSmna, att ungdomarna (samma grabbar, som bekostades
Kopenhamnsresan fSrra iret) lade beslag pa de tre framsta platserna i s&val st. h6jd som
st. langd vid Sthlms Junior DM. 317 av Peller Jensin (18 4r) och 144 av Marschall skSms
inte f6r sig. 35 poSng till Hellas.
Pile Elker har stigit i graderna pa jobbet (FSrs.Dir. i Atvidabergs Industrier), vilket gav
oss anledning lyckSnska per brev.
Gunnar Malm (numera lottdirektSr) passerar livets middagshojd den 6 april. Vad
yngsta Malm-grabben betytt for Hellas §.r si sjalvklart, att vi inte sarskilt
behSver poSngtera saken. Han ar en av grundpelarna ± Hellasbygget - nog sagt och det finns manga gamla Hellas vSLnner, som vill uppvakta honom pi hogtidsdagen. Vi bifoga d§.rf8r en blankett - summans storlek spelar ingen roll - det
&r som vanligt higkomsten, som §r viktigast.

