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SPRAKR5R FOR SALLSKAPET GAMLA HELLENER

UTGES VID BEHOV och UTAN PRESSTOD

REDAKTO'R OCH ANSVARIG UTGIVARE: ALLTID NAGON

|

JUBILEUMSARET avslui-as med JUL- och INKOPSRESA tisdagen den 15 december kl 1630
med BIRKA PRINCESS. Kostnad nastan noil: Enl-igt annoru'er 93:/person pensioner -

<>

men vi ar ju vanligtvis de fiesta sa "ungdomarna" aker for samrra pris. (Huvuddelen.)
Julbordet kostar 150:-' for den som orkar.
GH star givetvis for samordning i nagot konferensutryinna - vi sjunger och har trevligtforbrodras- och svstras
kanner Du for resan sa armal Dig till Brittis 640 31 21 elller till klubblokalen torsdag - fredag ki 11- 13 da nagon i GH svarar.
Te-lefon - Ja I - 08 - 649 50 23.
I SKRIVANDE STUND

tror sig redaktoren att derma GH-are gar med ett utskick till samtliga Hellener.
Darfor informeras om denna organisation inom Hellas som har till uppgift att samla
mangariga medlemrrar av Hellas och efter formaga stodja Hellas idrottsliga verksamhet.
For de medlemmar i Hellas som annu inte anslutit-.: sig redovisas har forutsattningarna
enligt GH:s stagar att bli medlem - arsavgiften ar f ij 50:-/ar och GH:s postgiro ar
50 53 33 - 5.
S T A D G AR

for Sallskapet Garni a Hellener (f d Gamjo Hellaspojkar), som
bildades den 15 maj 1922 med namna'ndrih 3 den 15 maj 1982.
Sallskapet Garni a Hellener (GH) ar en fristaende sammanslutning inom Sim- och Idrottsklubben Hella-.. Dess syfte ar att
samla mangariga medlemmar av denna klubb till kamratligt och
idrottsligt umgange samt.i man av fbrmSga stodja Hellas.
§ 2

MEDIEMSKAP

Medlem av Hellas kallas till iritra'de i Sallskapet nar vederborande fyllt 27 ar och varit medlem i 10 ar och fullgjort
sina forpliktelser mot klubben.
•
ll
Till standig medlem kan kallas den somfpa ett fbrtjanstfullt
satt framjat Sallskapet och dess syfte'ti och den som kallats
till standig medlem i Hellas.
Medlem som fyllt 70 ar och som varit'mfd i GH i 10 ar kan
aven kallas till standig medlem.
|
8
Standigt medlemskap kan aven erhallas l^nom att pa en gang
for alia erlagga stadgad avgift.
I; •
Standigt medlemskap skall godkannas aw arsmbtet.
Den som fbrlorat sitt medlemskap i Heraas mister aven detsamma i GH.
Undantag fran bestammelserna i denna paragraf far gbras endast om samtliga styrelseledambter ar ense om beslutet.
§ 3

ARSAV6IFT

Arsavgiften och avgiften for standigt medlemskap bestams av
arsmotet t i l l vilket styrelsen skall af-ge fbrslag,

GH:s FONDER

En sammanfattning av GH:s Fonder.
FARBRORS - till minne av klubgens stiftare - pastorn sedermsra kyrkoherden i
Sofia forsamling, Stockholm,ERNST KLEFBECK av alia hellener kallad FARBROR.
Kapitalet f n 300000:- tusen kronor. Stipendier delas ut som uppmuntran for inte
direkt elit - utan snarare for flerarigt traningsarbete eller ledarjobb praglat
framst av stor solidaritet med kamrater och klubbsn som sadan.
MILLI och'CARL PALMERS TESTAMENTFOND Kapitalet f n 140000:- tusen kronor. Stipendier till juniorer som visat goda. prestationer inom Hellas idrottsliga verksamhet.
ARNE och GUNNEL JUTNERS STIPENDIEFOND Kapital f n 15000:- kronor. Stipendier till
medlem eller sektion inom Hellas inom verksamheter for oldboys-, veteran-, mas-:
terssim- motions- eller liknande .
Vid det senaste arsmotet godkandes aven att bilda en FOND for KLUBBLOKALENS BEVA RANDE. -Genom gavor har derma fond f n ett kapital pa 15000:- kronor.
Det har ansetts angelaget att pa sikt trygga att Hellas har en klubblokal for
det dagliga administrativa arbetet och for styrelsesammantraden och andra sammankomster inom klubben.
Avsikten var att sadan lokal skulle finnas i Hellasgarden nar den tillkom-Efterhand har dock de utrymmen som skulle utgora klubblokal i Hellasgarden tagits i
ansprak for den dagliga driften, varfor Hellasgarden i stallet betalat hyran for
den lokal som Hellas disponerat for detta andamal pa annan plats nu senast pa
Nynasvagen 321 i Enskede. For ovrigt i omedlbar narhet av ett klubbhus/forrad
som pa sin tid farms i omedelbar narhet byggt under overseende av Rickarc1-'Dahlberg
simledare, och till vardags slojlarare i Katarina Sodra Folkskola.
F n orkar inte Hellasgardens ekonomi att betala hyran for klubblokalen men klubben har anda en sa ordnad ekonomisk stallning att lokalens varande inte ar i fara.
UTAN att kanna till Gardens ekonomiska laget instiftades vid GH:s arsmote en
FOND FOR KLUBBLOKALENS BEVARANDE - sett pa sikt. Denna fond har ront stort intrese
och ar nu uppe i ett kapital pa 15000:- kronor. Vi behover komma upp i ett belopp
av 600000-700000 kronor for att avkastningen skall racka till hyran for var nuvarande lokal. Hur som haver - lat oss gora flera insatser sa att vi pa sikt kan
ha en samlingspunkt centralt - Hellasgarden i all ara I Verksamheten dar ar som
bekant for de fiesta under omstopning. (For fortlevnad I)
FONDERNA HAR SAMMA POSTGIRO SOM GH - 50 53 33 - 5. Medel kan insattas och "oronmarkas" for viss fond/fonder eller for fordelning enligt styrelsens bestammande.

KAMRATER SOM L&MNAT VAR KRETS PA JORDEN
Theander Bo

FOdd 151102
Intradesir GH
57
IntrfidesAr Hellas 50

Tennisspelare och motionerare av httg klass. UtOvat simning, polo, ishocJcey och framfor allt tennis. Guldmarkare 1 friidrott och guldmagistermarke pa emnljbotten. Sekreterare 1 tennissektionen oct» under aren
1963-73 sektionens ordforande. Aren 1958-61 sekreterare i Os. Har
sivernal och fortjanstplakett, standar och guldnal. Standig ledamot
sedan 1965.
- Andersson Bror Einar
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Fodd 170321
Ihtradesar GH
54
Intradesar Hellas 43

Var med och startade Hellas bordtennissektion 1941. Deltog i SM
1940-51 och DM 1936-53. Ledamot av Svenska Bordtennisffirbundet,
Stockholms dito Jamte sektionsstyrelsen och Hellas OS under en del ar.
Trogen hellen trots att bordtennissektionen sA smaningoro avsomnadev "
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ID

Lundahl Eskil
Nockeby Backe 8a
161 51 Bromma

Fodd

050907

Intradesar GH
53
Intradesar Hellas 25

En av Hellas basta simraare genom aren. Vann flera SM i i-yggsim under
sin aktiva tid. Rekordhallare. Mastare i 4x100 fritt fyra ganger.
Europamastare pa ryggsim 1927. Nordisk mastare 100 m frltt 1931.
Olympiaman 1928 och 1932. Styrelseledamot i Svenska SimfOrbundet
1926-48. Styrelseledamot i Slmframjandet 1937. Standlg ledamot.
Innehar ett flertal utmarkelser bade inom och utom Hellas. Strong
kille och civilingenjor. Byggnadstekniskt sakkunnig nar det galler
badanlaggningar at SimfOrbundet och Simfiamjandet.

GH:S S&LLSKAPET GAMLA PffiLLENERS ARSMOTE.

»

,

HALLS TISDAGEN DEN 16 FEBRUARI 1993 hos Claase Braggart pa NACKA CARD

med samling 18-1830. Efter arsmotesforhandlingarna intas en GH-tugga
till mycket facilt pris. I priset ingar forutom maten, lattol/vatten,
kaffe och kaka och garderobsavgift.
Starkare drycker en har namnda ma rnedforas av envar tillresande.
RESA gor man med buss 401 eller 403 fran Slussen. Lamplig avstigning
hallplats DA^MTORP. Nacka Card nas i detta fall genom att ga i motsatt
riktning - om bussen kom fran Slussen.
Notera redan nu dagen i Din almanacka for 93. •
LOTTERIER av olika slag ar mycket inne f n. Hellas har ju sitt Jubileums
lotteri, det firms det populara Bingo-Lotto i TV 4 och manga fler.

/
GH vill inte vara samre. Varje medlemsavgift som inbetalas - ordinarie
eller t ex frivillig for standiga medlemmar-erhaller en lott/lottnr for
varje 50-lapp som kommer kassoren tillhanda i form av medlemsavgift.
Man far skicka in sa manga medlemsavgifter man vill - for varje blir det
ett lottnummer. Priserna kommer att presenteras i nasta GH-are men de kommer inte att "ga av for hackkor"
Nagra av priserna kommer att utgoras av biljett pa jubileumsresa i maj GH 71 ar - till vart narmaste ostra grannland - Gissa vilket !
LOITERIET avslutas den 1 april, varefter dragning sker sa fort som mojligt.
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GH 7,0 BAST
'

Jubelfesten holls vid Hellasgarden exakt pa dagen for Sallskapets bildande.

Gasterna slussades in genom klubbrumsdelen i Raststugan, dar samtliga forsags
med det av Inez- och lasse Akerlind konstruerade identitetsbandet - syns sakert
pa nagot foto - och nagonting att forfriska sig med -innan de passerade in i
stora-salen. Dar hade Arne Marteng monterat upp utstSllningen Hellas 90 ar.
Fortfarande aktuell och intressant. Ur sitt rika kunnande cm Hellas genom
aren kunde Arne M informera bade aldre och yngre medlemmar am Hellas igar.
Redan pa eftermiddagen hade manga tagit sig ut till Hellasgarden for att prova
den av Solweig - och Bengt - Olov ( av KH kallad Olle men i Hellaskretsar kartd
endast som BO) Hansson anqrdnad fragestig med "vattenhal". Denna stig var sa popular att hogtidssammantradet blev forskjutet.
GH-MSSTERSKAPET I VARPA

hade flyttats fran traditionella BO-dagen till jubileumet. I finalen kvarstod
sex (6) man. Resultatet blev: 1. Rune Gberg 2. Poland Runfast 3.Jan Elvin
4. exmastaren Roland Spangberg 5. Ingvar Eriksson 6. Bertil Sundberg.
Drygt 80-talet medlemmar med narstaende var samlade nar ordforanden Arne Jutner
hogtidstalade och erinrade cm svunna ar bl a att Sallskapet Gamla Hellaspojkar ar 1982 andrade firma till Sallskapet Gamla Hellener, vilket i sig betyder
10-ars jubileum for detta "firmanamn". For den oinvigde ar det val bast att hanvisa till att Hellas var en mansklubb fran bildandet"1898 fram till 1959, da
Gyinnan gjorde sin entre i klubben. Det tog m a o 23 ar innan GH strok flagg.
Enligt de fiesta bedommare har detta varit positivt for Sallskapets verksamhet.

AFFE MAIM (91) och BERTIL NORDENFELT (89) - nSrvarande alderman -harangerades
i ordf hogtidstal samtidigt som
STIG HOLMIN (82) och LARS AKERLIND (74) avtackades for respektive 19 och 25
arbetsar i GH:s styrelse. Enligt forslag som togs med acklamation skall de
pa arsmotet valjas till hedersledamoter i GH-styrelsen.om de - som aviseratstanker avga.

Hogtidssammantradet avslutades med utdelning av stipendier fran
PALMERS och JUTNERS fonder tillsammans 4QOOO:-, FARBRORS; Bpwling for hidrag
till tvalingsdrakter - lagret stuletr Frf Idrott Jim Norrbyr Cecilia Mplan^
der, Robert Nilsson och Tobias Ekman,- Handboll Leif Grayenius, Qrienteting
Bengt Forsander, Sinming Iby Bencilc ocFL Owe Axelssbn, Tennis Janine Fredriksson, Gosta Hellstrom 9 ;Fredrik Lindgren och Lars ^estin, PALMERS: Bowling
for juniorverksamheten, Fri Idrott Anders Karlsson, Anders Wistam och Jonas
Bergstrom, Orientering Jens Molin och Martin Svensson, Simning Emma Wretblad
och Oliver Djordjevic, Tennis Rickard Casting. JUTNERS: Jack Wadin och Christer Hogrelius.
,
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KLEFBECKSJETONGEN till Roland Spangberg och Rune Oberg.
5
Efter sammantradet begav sia alia till Hellasgardens storstuga dar CLAESSE KOCK
och HOVMSSTARINNAN EVA dukat upp med sillbord och allt vad dartill hor. Redan
under "stigen" varpan och sammantradet hade en aptitretande doft svept over
trakten - namligen fran •>£&&* pagaende grillning av hel gris, vilken utgjorde
varmratten. Givetvis drack vi kaffe och Brittis kakor forsvann i en handvandning.
Dansen traddes till av Olle Gaimer utvalda toner och alia sag ut att trivas
och vagade inte saga annat an att festen var lyckad.
EN SOM VAR D&R

STILLFILM:Kjell Gust^fsson RdRLIGA BILDER: Jan Hernelius (visas senare)

