GH-aren/Hellassupportern
NT 3 - September 1973

73-09-15

NAE HOSTMORKRET NU

borjar lagra sig over Kungl Hufvudstaden drar vi igang med foljande aktiviteter for bade GH-are och Supporters.
SPANSTA MED GH i
Storkyrkoskolan, Svartmansgatan 20-22 (Gamla Stan), torsdagar kl 20.00
med bb'rjan den 20 September. Bosse Andersson, juniorlandslagstranare
i tennis, siinmarkille och gymnastikdirektbr (Harrys grabb)- kommer att
leda in bvningarna pa ratt spar och tempo de forsta gangerna. Efter
gymnastiken ges som vanligt mojlighet till bastu med dopp i Storkyrkoskolans inysiga bassaiig. Du kan komma direkt utan fbranmalan. Upplysningar i ovrigt genom Rolf W. Jonson, tel 0760/333 84, eller Palle
Bjbrklund, tel 18 17 16.
GAR PA TEATER
gbr vi genom formedling av Palle och Brita, tel 18 17 16, som i vanlig
ordning staller upp och ordnar vara billiga abonnemangbiljetter. Pbrsta
start tisdagen den 2 oktober kl 18.00 med An der schdnen blauen DOMU.
I stycket fbrekommer myeket -musik av Johann Strauss. Det betraktas som
folkligt och handlar om Wien, manniskors vardag och deras sondagsutflykter till stadens omkririgliggande kanda stallen under 1930-tale t. Observera att forestallningarna i allmanhet borjar redan kl 18.00.
Jfagot seiiare kommer vi att fa avnjuta revy pi Klarateatern - "Galakvall"och pa Stadsteaterns stora seen Gosta Berlings saga, Ytterligare nagon
eller nagra stycken kan bli aktuella - vi avvaktar kritiken i dessa avsnitt. GK-UTPLYKTE1T TILL GRANBY
den 5 juni var glest besokt men fick av fatalet deltagare gott betyg
och uppnianades styrelsen att aterkomma med arrangemanget, som bl a omfattade GH-masterskapet i varpa. Till Torparn- och Lasse Akerlinds
samt Herberts stora fbrtrytelse lyckades ordf. Jutner lagga beslag pa
titeln. Enligt deltagarna kommer detta inte att handa nagon nier gang.
KAIffiATER SOM LAMMT OSS

Eric Schbrling, Hils Sandstrbm, Ernst Uilson, Einar llander, Oscar
Kihlstrbm, Nils Sjobladh.
EN OCH AN1IAN ASSAVGIFT STAR MNU OBETALD

~

Pr o m 1973 ar den arliga medlemstributen till GH-kassan kronor 15:Dessa kan lampligen insattas pa herr kassoren Ike Bergqvist for detta
andamal disponerade postgirokonto 50 53 33 - 5. For staiidiga medlemmar
ar avgiften enligt stadgarna frivillig. Oaktat GH-kassan nu aterhamtat
sig fran jubileumseskapaderna, si tar den andock med en djup bugning
emot extra bidrag. Tack for alia som hittills instrbnuaatl
CONGRATULATION AND JUBILATION (Omfattar Hellas och GH inkl Supporter: .klubben)
Oktober
September
50
4 Oskar Malm
70
15 Gunnar Sulling
75
17 Soren Perno
60
27 Arthur Ringborg
60
19 Harry Pagerstrbia 70
30 Carin Wesson
24 Thorsten Sjbvall 60
29 Einar Casserborg 80
29 Gbsta Andersson
70
(Mycket o lange)
November
6 Gustaf Berglind
60
17 Erik Torparn Akerlind
70
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SOMJAGEN DEN" H OKTOBER ANORDNAS VID HELLAS GARDEN
A L L A

H E L L S N E R S

DAG

enligt nedanstaende program.

Arrangorerna Overstyrelsen och Motionssektionen halsar alia hellener
med familjer och bekanta hjartligt valkorana.
Instruktioner.
Bilburna kan starta mellan kl 10 - 11 fran Medborgarplatsen, dar tavlingsuppgifter for bilrally pi cirka 1 1/2 tinune utlamnas. 4 - 5 kontroller och cirka 12 fragor planeras for denna b'vning.
Fotfolket som bnskar delta i en liknande tavling far starta fran Bjb'rkhagens tunnelbanestation aven under tiden kl 10 - 11.
Vid malet - Hellasgarden - blir det korvgrillning vid bppna eldar, kaffe
och lask. Om nagon raknar med ytterligare matbehov medtas lanipligen mackor eller liknande.
Vid Hellasgarden ordnas vissa smarre tavlingar lampliga for alia. Kanda
Hellasprofiler medverkar som funktionarer.
Arne Nyhammar, specialist pa gammal Nackakultur, leaer en promenad pa
cirka 5 km varvid gamla minnesiaarken och kulturbyggnader blir foremal
for en narmare presentation. Start kl 11.00.
Kl 13.00 smaller startskottet for en riktig fyndaktion med ingen mindre
an Hellasordforanden och herr Skansenchefen himself som auktionsforrattare. Tanker han marine konkurrera med Karl-Erik Eriksson?
Bland grunkorna som auktioneras ut finns en hel del rariteter fran den
sonderregnade Hellasauktionen pa Skansen i varas. De maste ga nu under
Nils-Eriks klubbai
PRICKA alltsa in sondagen den 14 oktober for ovannamnda Hellasaktivitetl
Ev upplysningar lamnas av var konsulent Olle Gaimer, dagligen pa 43 28 15,
klubblokalen.
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ASETS SUPPORTERKLUBBSATSFIITG - STOD HELLAS
har hitintills fatt ett gott gensvar fran bade gamla och nya supporters.
Nagra av vara trogna stottare har annu inte lattat pa planboken men "indrivaren" raknar i vanlig ordning dessa som sakra. Om nagon mot formodan
glomt av Stod Hellas, si ta detta som en paminnelse - vanlig sadan med
forhoppning om god utdelning. Avslutningen pa arets verksamhet ar annu
inte faststalld men sista veckan i november raknar styrelsen sore preliminar tidpunkt for sedvanlig trevlig traff for utdelning av arets "priser".
Por den som ar obekant med STOD HELLAS finns information pa nasta blad.
Postgironumret till Hellas Supporterklubb ar 65 56 96 - 3.

