
Pet bar varit litet krassligt pa den har fron-
ton en tid, varfor GHsarea varit osynlig. Och
foresten har det inta varit mycket att fortalja,
da Hellasbladet passade pa att kotnma ut med ett
av sina sporadiska nummer,, Det dar med ett blad
da oeh da ar ju beklagligt men enligt hb'rsagen

bero pa priserna a papper och tryck samf ~ man-astorkao Men nog var det hb'gtidsstunder bor-
ta i den "gra forntiden", nar bladet kora ut varjejnanado For att inte tala om de manga ro-
liga kvallarna, nar bladet skulle distribueraSo Som regel skrev "Sima" Lundkvist alia
adresserna for hand = det var dock en 7 a 800 per gang - och kokade sjalv klistret. Koket
eller klubbrummet pa Borgmastaregatan var distributionslokal och pa frivillig arbetskraft
var det ingen brist<, De va tlder dec Och stoff saknades inte heller;, da vi gick for att
publicera alia tavlingsresultat9 som inte minst for dagen ar av stort varde, da man skall
skriva litet Bellashist©ria0

Det ar roed ledning _ay__gam]La._bladg som jag t<, ex0 ser9 att nyrordne generalen Gustaf Akerman,
GHsare £oFStass vann en tabling i raka hopp den 11 febz% 1919 och slog b!0 a. Nisse Wind,
en av vara datida"fenor"i grenen0 Gamraal karlek rostar inte = sant som det ar sagt - ty
alltid kowTTisr iet en slant fran Gustaf9 nar vi tigger for ena eller andra andamalet.

Medan vi talar om generaler kan vi namna att Bjorn "Bjuggas" Bjuggren invalts i GH. Vi har
inte traffat Bjorn pa manga ar men fargen brukar ju inte flagna av gamla fina hellener.

Nar nu bade Armln och Flyget ar representerade skulle man tycka9 att det skulle passa med
en Amiral ocksa,, Men vi far val noja oss med de bada Lojtnanterna Olmin och Bergqvist,
som tillsammans bildar halften av GH=Styrelsen0

Pa sin tid talade vi oms att vi tankte franga den garala vanliga traff-formen och komma
med nagonting nytt0 Och sa har vi slagit till ordentligt till den verkan det hava kan.,

skall bli UNDHfflALLNINGSAFTON I MEDBORSARHUSET mandagen den 10 dec, kl. 209 da vi
:ommer att presentera tvenne foredrag9 litet film och om tiden raeker till aven en rolig
fragesporttavling. I det ena foredraget kommer Sigurd Elvin att tala om "En lakares syn
pa idrotten". Att han vetp vad han talar om borgar det faktumj att han under ungdomsti=
den var mycket duktig lopar® och simmare samt skadespelare = allt i Hellas forstas. Det
andra foredraget korarier att hallas av Erik Pettersson9 mera kand under namnet "Hellas-
Pclle". Foredragets titel ar "Minnen fran idrottsbaiaan"0 Och vilka minnen - fran Karls=
krona till Los Angeles, dar han var svensk OS-representant pa 5000. Han har haft en massa
klubbrekord ocksaj sa han kan nog "breda ut sig"0

Det ar inte ba_ra_GHsays med darners, som halsas hjartligt valkomnas utan vi vander oss ocksa
till hela Hellas - med papp0r och mammor - bara nu utrymmct raeker til!0 Vi har talat med
Overstyrelsen och simpappan Jutner och fran bada hallen andas tillfredsstallelse - det
kunde vi inte ta miste pa0 Not§ra_ dag_eia och hitta nu inte pa nagot annat mindre viktigt.

Bowlingsektionen har bokat oss for den traditionella GH=slagningen onsdagen den 5 dec.
klj 19. Det ena goda forskjuter inte det andra av samma sort. Vi satter igang med friskt
humor och rundar av kvallen med prisutdelning och en bit mat pa Â bn. Alia ska ha sitt
lilla Julpaket & en krona med sigc *

f
en gamle kampenc av guldsmedssocieteten medaljerade och "kringlaren" Oscar Kihlstrom
yller 70 ar den 1 dec<> Han tillhb'r ju, som val alia v<et9 den hellenska stamtruppen och
krigat i "spat" anda sedan den tideno da Hellas var "strykpojke" at Kappis och Neptun.
Och sa tillhor han "jarnganget" - en annan ryser bara man hor ordet •= elitaagistrarna
och "trallgokarna"0 Kommer du ihag bans knap med att piffa upp gamla priser, som skankts
haromaret. Det gjorde han for ca 1004 ty han ar sadan0 Manga av hans gamla Hellasvanner
vill nog vara med och hedra honom pa hogtidsdagen9 varfor vi bifogar en giroblankett

Har du glomt bort medlemsavgiften - en bagatell pa en femma = sa gar det bra att anvanda
samma blankett<, Bara med en liten noterings hur pengama skall anvandas0 Trakigt nog
ser vi, att det ar ganska manga9 som missat arsavgiftene Det beror naturligtvis pa "att
man inte kotnmit sig for". Men gor slag i saken nu9 innan Julklappsbekymren satter inc


