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SPRAKROR FOR SAULSKAPET GAMLA HELLENER - UTGFS VID BEF/DV (Just nu kallelse till

Arsmotet) - UTAN PREFSTC5D och REDAKTO'R och ANSVARIG UTGIVARE ar fortfarande :

ALLTID NAGON

Styrelsen kallar till ARSMOTF tisdagen den 14 februari 1995 i RAST-
STUGAN pa FELLASGARDEN med samlinq 18-1830 for uppvarmning.

De som sa onskar inbjuds till styrketraninq och bastubad i Hellasgar-
dens MOTIONSCENTRAL som numera drivs av simsektionen.(Fore arsmotet.)

SYa-̂ qeenliqa arsmotesforhandlinqar borjar kl 1830, varvid bl a foljande 70-aringar
skall foreslas bli standiga medlemmar Lennart Klana, Bror-Ebbe Andersson, Arne Ed-
lund och i kraft av uppnadda 25 ar och innehavare av svenskt masterskap Helena
Fernstrom och Helene Kjell. Kallade att motta Klefbecksjetonqen ar Peter Fernstrom,
Olle Edman, och Harald Tiren.

Betr arsmotet har ingen i styrelsen haft formaaan att avsaga sig, varfor foljande
star pa omval: Ord f Arne Jutner, Sekr Kjell Gustavsson, Kassor Henrik Landin, Upp-
vaktninaar Lasse Akerlind, Klubbmastare Claes Draqqart, i ovrigt mer eller mindre
utan sarzkilda funktioner Benqt-Olov Hansson, Bo Jutner, Ake 01vail (vardare av
Farbrors grav m m pa Sanssborgskyrkogarden), Sune Svard.

Revisorer har varit Lars-Goran Akerlind och Guy Olmin med Anita Carlsson som supp-
leant. Dessa har inte hller avsagt sig omval.

(Enliot sakert tips kommer revisionsberattelsen att hinna fram till arsmotet.)

Efter arsmotet blir det kak antinqen i bastuanlaaoninaens samlinqslokal eller i
raststunan da det bjuds pa oryta (Fenkans special), ostbricka, smor och brod,
lattol, kaffe och kaka inklusive punsch till det facial priset av 50:-. Star-
kare drycker till ma ten etc an vad ovan nairnts ma medforas av envar deltaqare

For att kunna bedoma tillaanaen pa kak etc vore det onskvart med en foranmalan
till Henkan eller annan representant i Hellasaardens bastu 08- 716 39 61 qarna
fore och heist minst en daa innan arsmotet.

Av erfarenhet har GF-styrelsen bedomt antalet deltaqare efter anmalninaar pa fol-
jande satt: 15 foranmalninaar - kommer 35, 20-40, 25 45-55 etc. Ahdra inte pa
det snalla NI III'. Sarskilt vandf siq red till dem som alltid kommer och vill ha kak
men som inte foranmalt sia J Hej, Da 11

KAMRATFR SCM LMNAT VAR KRETS UNDER ARET

Olle Gaimer (71), Sune Fellbom (93), Gerda Luthman (91), Arne Karlsson (83),

Olle Johansson (66), Harry Brandelius (84), Benot Logardt (79), Alf Malm (91),

Edvard Schneidler (91) och den lo januari i ar/95 KURT "BAGARN" FORSBERG (78).

SPoKT
Q<kr -fore

TV-5PORT.

Fran orienterarnas som vanligt innehalls-
rika tidninq BUDKAVLEN nr 4/94 Arg 51
har vi (redaktionskatten och jag) saxat
vidstaende tankvarda ord ,



JANUARI
03 Maonus Heikenskjold 50
05 Ove Andersson 60
05 Lars-Goran Akerlind 50
07 Alvar Swensson 80
18 Rickard Carlgren 75
18 Runo Larsson 75
18 Gunvor Lund 75
21 Sverker Tiren 50
24 Stia Holmin 85
27 Lennart Mossbera 80
31 L§if Gravenius 50
Tappad av Kjelles data
11 Jan Aim " _ 50
Med reservation for ytter-
liaare ev fel - som det
heter - On sadana upptacks
rapportera aarna till redakt.
08 - 642 46 63, till svararen
eller faxa pa sarnma nurnmer.

DESSA SHALL VI FIRA

FEBRUARI

01 Tbrsten Nilsson
02 Erna Hammarlund
04 Bo Backs tram
108 Sicrvard Malm
14 Sture Larsson

Ekonor -

IMalgrupp Du'

VI BORJAR MFD MFDLEMSAVGIFTEN

-och har firats
(Hoppas nu att Kjelles data fatt
med alia jubilarer.)

21 Sven Stolt

50
75
80
70
70
85

MARS
01 Nils-Ake Alvarsson 50
08 Uno Gregoriusson 70
10 Sven Behlander 85
13 Ake Hillero 50
23 Ulf Holmin 50
27 Margot Sulling 75
29 Ingenar Kjellertz 75
30 Britt-Marie Klangefeldt 50
31 Goran Hard af Segerstad 50

JULI

06 Harry Wallin
12 Lennart Hammar
28 C-Gustav Bergman
28 Anna-Lisa Roxne

AUGUSTI

12 Sigge Fngren
12 Gosta Hakansson
12 Kristina Vadem
24 C-Erik Thornqvist
25 Lennart Brunnhage
26 Gullevie Belz

75
80
70
75

85
80
70
60
80
85

APRIL

05 Kjell Gustafsson 50
06 Gunnar Malm 90
13 Hjalmar Michaelsson 75
18 Frlina Hongell 60

MAJ

06 Ake Lindbera 75
08 Holaer Hanner 75
14 Thomas Holtz 50
14 Birgitta Fdman 50
21 Sven Svikt 80

JUNI

08 Hugo Bjork 90
08 Etnil Fridzen 90
10 Sixten Dahlberg 85
13 Lennart Eriksson(d.a.)
25 Ulf Pohl 60
27 Georg Tonnert 85

SEPTEMBER

15 Bjorn Joai
29 Gunnar Svensson
30 Lulle Lyberg

OKTOBER

06 Anna-Lena Eklof
06 Arne Jutner
09 Stig A Karlsson
09 Ingrid Holmqvist
19 Bo Jutner
22 Irene Stroman
25 Ingmar Zall
26 Tommy Liefvendahl
29 Arne Nyberg

5r
8b
75

50
75
75
85
50
50
50
50
85

som det kan rada en viss tveksamhet om betraffande storleken bl a har var energiske
sekreterare - Kjelle - i Hellasbladet nummer 4/94 angivit denna till 75:-. Tyvarr _
sa ar det arsmotet som faststaller avgiften och vid arsmotet 94 (det senste) fast-
stalldes avgiften till 50:-.

Med denna GH:are medfoljer ett inbetalningskort som forhoppninasvis kommer till
anvandnina - dels for arsavgiften - lagst 50:- - standiga medlemmar som enligt stad-
garna ar befriade fran avgiften har oinskrankt ratt att bidra till GH:s forsorjning
med valfritt belopp. Inbetalninastaloncren upptar aven utrymme for penaabelopp
till stottning /forbattring av fondernas kapital.

RFKRYTFRING TILL GH (anslutningen ar ju frivillig av Hellas medlemmar over 25 ar)

Har Du nacron kamrat i Hellas som annu inte ar med i GH - varva honom/henne 1 ! I

Namn, adress, fodelsenummer, tSLefon bostad, 50:- pa GH:s postairo 50 53 33 - 5
och saken ar klar - en ny pa varje GH-medlem sa ar antalet GH:are uppe i narmare
1000-talet. Det, DU



COSMONOVA gastar vi tisdaaen den 14 mars kl 1900 (Samlina i acd tid fore)
och ser SFRENGETI - DFT VILDA AFRIKA. Vi har bokat for 30 men kan bli fler bara
anmalan sker i tid till Lasse Akerlind 604 02 87 eller Arne 642 46 63 - senast
1 mars. Kostnad med orupprabatt pensioner 45:- "vanlia" manniska 55:-

Oosmonova som liaaer vid Riksmuseet nir man med T-bana till UNIVERSITETET och
aanaavstand 5 - min, eller med bussarna 40 och 540 - avstigning Riksmuseum.

Puss 40 traf far Du vid Odenplan (T-banan) , 540 ar val knappast aktuell gar fran
Vallinaby och over norra fororterna.

TEATFRN overhoppad under varen - inaen lamplirr f orestallnina .

VARPAN - GH-masterskapet i derma ADLA gren gar TORSDAGEN den 8 juni vid Hellas-
aarden med samling och inkastning fran 1730. Start 1830. Lat oss fa se represen
tation fran samtliga sketioner i Hellas. Efter tavlingen intas tradionell tors-
dagsratt - gissa vad ? Isamband darmed prisutdelning - deltagarna far garna med
fora priser. Anmalan Mr bra for bedomning av antalet "kak". Garna till Henkan
i Hellasgardens bastu 08 - 716 39 61.

HELDAG VID BIRKA Sondagen den 11 juni har vi fatt chansen att medfolja Nacka
Hembyggdsforening pa deras batutflykt till BIRKA i Malaren. Vi aker med MOS
Victoria fran stadshusbron kl 1000 - samlina 0930. Under batfarden blir av guid
informerad om vad som kan vara vart att veta av det vi passerar. Vi ar framme i
Birka vid 1200-tiden och dar blir det rundvandrina och info av guid bl a om de
senaste utgravningarna . Birka var som bekant en stor handel splat s - stad - och
det var ou dit aposteln Ansgar kom for att infora den s k religionen. Efter
detta blir det tillfalle till rast med bad etc. Massack innehallande allt for
livets uppehallande rekommenderas, men den son sa onskar erhaller restauration
ombord. 155,:- kalla svenska kostar det. Barn halva priset - EXi som ar under 6 ar
crratis .

ANMALAN : JA \t 1 juni till Claesse 08-716 09 71 eller Arne 08 - 642 46 63.

KR?'FT?KIV£N - GH:s traditionella beraknas - far man sacra "aa av stapeln" tis-
dagen den 22 auousti, vilken dag bor noteras i almanackorna .

SCMMARFN fri.

SP>'NSTA MED GH fortsatter och verksamheten bedrivs mer eller mindre under ledning
av PULS MILESTAD tel 08 - 653 39 85. Intresserade - kontakta PAUL:.

,
\a medlemsavgiften - se medsand talona \l till arsmotet 14/2 08-716 39 61 - Henkan i bastun .'

Anmal till Cosmonova 14/3 - Lasse 604 02 87, Arne 642 46 63
X/Notera att anmala' till Birkautf lykten 11 juni Claesse o Arne \s /

Notera Varpamasterskapet 8/6 - anmalan till Henkan i bastun 716 39 61

Not era att kraftskivan kommer att "aa av stapeln" 22/8.

Att Du skall "varva" en ny medlem till GH '.

Kop Binao_lotter - se nasta sida I

/Jc med Silja - Line - boka pa Hellaskortet '



GH:are - ?Ju* Du rned Eiljaline ibland : ̂ ̂  dst St"r nedan

VARSAGOD!
Har kommer Silja Lines
Stamgastkort till
din forening!

Tjana pengar pa att sa'lja
eller kopa resor!

( Staipaastkortet far Du lana -
i~u_j,ic:

Siljas stamgastkort till foreningen ar en ny moj- ,
lighet for Er att forstarka Er kassa. Foreningen far bonus
for alia Silja-resor som medlemmarna saljer eller koper
till sig sja'lva, anhoriga, vanner m. fl.

Bonusen ar 10% pa Silja Lines biljettpris (exkl. hotell
och alia andra landarrangemang).

Vid bokningen av resor uppges kortets nummer,
_varyid ^pgift^na reglstreTa?^pT^reTi^ensTcortr
Summan av biljettinta^te7nTregistreras~paTrorfetskon-
to ca en vecka efter avslutad resa.

Arne

narjra Jcronor

till Bellas

Delta ar
hortnumret.
Se vilket minimer
.du har och ange
alltid del vid
bokn'mg.
Ovriga siffror
ar intema

hon trollnummer.

De har siffroma anger kortets
sista giltighetsmanad/ar.
Se vilken mdnad/ar du har.

Andra formaner ^L^^^, (tyyn-z,
Ta alltid med kortet ombord. Med kor-
tet kan man i butikerna ombord fa ra- i i i-m""'"- '<"']
batt pa taxfreevaror markta med stamgastmarket. For
att erhalla rabatten maste kortet visas vid kop av stam-
gastprodukter i taxfreebutikernas kassor.

^Nedanstaende upprop var det endst Bosse Nilsson som nappade pa - Han prenumererade pa
2 Binao lotter i veckan. Detta har till GH-kassan cfivit 15x 20:- = 300:-

Finns det fler som vill stotta GH geom prenumeration enlirrt nedan ?

9418

pris 20:-

GH-are, VILL NI HJAl.PA TILL ATT FGRMTTRA GH:s
och GH:s FONDERS ekonomi ?

Manaa GH:are koper bade en och flera BINGO-LOTTO-
lotter varie vecka.ger/ / o : -—
Varje lott drycrt 9̂  kroner till respektive klubb
som saljer sadana lotter.

Varfor inte prenumerera pa en eller flera lotter
genom GH ?

Ring HENKAN (GH:s kassor) i Hellasgardens bastu
och sag till hur manga Du vill ha per vecka i host
nar spelet satter igang igen - tel 716 39 61.

Vi sander ut dem till Dig per post och Du far
FAKTURA per omgang eller langre period enligt

• Dina onskmal.

! Cm Du inte ser pa Bingo-Lottos program med Loket
; sa kommer ju dragningslistan i kvallstidningarna
redan pa sondagen och sedan aterigen i veckan

Cm 400GH:are koper en lott per vecka ger det
400 X'9:-= 3600:- per vecka ganger 20 veckor blir

, to 4/ofT''^
en bra slant 7

r«j over 25 miljoner\ varje vecka!

FSL-foUtnMserna i samarbete I
for stod till joreningslivel. J^^ ~^s
FOLKRORELSERNAS

Ni staller val UPP \i har 75-arsjubileian 1997
att tanka pa ocksa.1


