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Arg. 2 nr 8 ""^veiriber " l"9T5T_ ritningarna. Tror vi an sa lange. Och da vill vi om

nagonsin se en ailman (H-sanling. Vi har namligen bokat en lamplig veckodag (tisdagen den 22 nov. ) och en centralt belagen plats (von der
Lindeska Va3.ven med adress Vasterlanggatan 68 B) i hjartat av Gamla stan.
Och^^^granSiet gar ej heller av for hackor. Vi borjar med ett kaseri med fargbilder
"Jorden runt pa ett halvar". Lennart Karteng, ung orienterare och skidakare av format,
har sjalv gjort den resan och skall formedla intryck och bilder, en del prisbelonta.
Vidare blir det sang och musik av Hellas bov;lingass4 Bengt Eriksson, SOEI till professionen
ar kantor i Hogalid. Pa kva.llarna sjunger och dirigerar nan samt spelar bovrling, som
sagt, med den aran.
Hellas stronga polp-lag ., son lagt beslag pa Svenska Hilsterskapet i grenen inte mindre an
tio ganger ifoljd •- en prestat-ion, som torde bli svar att overtraffa och det skulle viil
da vara av en kommande Hellas generation - kommer»
Anledningen till denna inb.iudan ar den, att GH-styrelsen och aven andra GK:are, som vi
talat med, ar overens oia en liten minnesgava till var och en av grabbarna, SOK slitit
for SM-tecknen. Lagspelare brxikar ju inte bli overlixpen med priser precis, sa vi tror,
att gavorna ska uppskattas. Hovjuvelerare "Kills" haller som bast pa med framstallningen.
Som avslutninfi pa kyallen blir det en enkel supl med la.ndgang, oxfile med champinionsas
samt kaffe - allt for en tia. Pilsner och starkol kan tillhandahallas men starkare drycker far var och en medfora efter behove
j£logkan_J.g_satter vi i^a|^ och vi har bokat 25 supler men vi far gott rum for ett hundra
me^le^EiFnJnde'r1 alia" fSrnallanden onskar vi fa in anmalningarna till den 17 (Lindell
62 60 91, Alander 20 66 64 eller Olmin 57 13 47 ).
Ta nu ^te )rsai hogtidlifffe pa det har utan kom overens med dig sjalv och nagon kompis att
hiilsa pa oss och trdffa gamla bekanta atminstone en gang om aret. Vi skulle slitta varde pa
att fa se manga "ur-hellener" fran skilda lager sasom simning, polo (Arne Jutner vill
giirna snacka med nagon gammal polohaj som Simon Alenius t.ex. ) - gamla stafettlaget ,
gamla gymnastganget med Nisse Fogsten och "Girkus" Persson i spetsen m.fl. m. fl.
Kontakta och propagera.
Vi kan nog lova en trevlig kva.ll och hoppas pa talrik anslutning(annars tappar vi sugen
och andra far ta vid)
Hasta eyeneman^: - sakta i backarna kanske nagon sager - blir Julklappsslagningen i
Soderhallen onsdagen den 14 december. Har behovs ingen extra reklam. Det blir som vanligt - minst - bade fore under och efter tlivlingen. Nog sapt. Alia komraer val ihag att
medfora en stycken julklapp & en krona. Klockan 19 satter vi igang ocksa nu.
<§0_ar

fyller Eric Falkhananar den 28 nov. Glad och god Hellasgrabb med bowling som specialitet. Kort medfoljer, sa att alia gamla vanner kan vara med om en present.

6p__ar blir urhellenen Ernst Malm den 20/11. Andra grabbar blir aldre men Erse tycker jag
blir bara yngre. Gott betyg at en fin idrottsman och manniska.
Och, sa var det arsavgiften. Bergqvist har skickat ut anmaningar och vantar att femorna ska
stromma in hastigt och lustigt.

