
NR 1/1997 UTGES UTAN PRES5TOD - REDAKTOR OCH AN S V A R I G ALLTID NAGON

DENNA U T G A V A ges ut som paminnelse infor 75-arsfirandet lordagen
den 24 maj pa hellasgarden enligt nedanstaende program.

G O R N i l S L A G i saken o c h anma'ld D i g s e nasta sida !!!!!

SALLSKAPET GAMLA HELLENER f d Gamla Hellaspojkar ^
75-arsjubilerar lordagen den 24 maj i/pa/vid
HELLASGARDEN. 75 ar och 10 dagar efter bildandet den
14 maj 1922 pa Borshusrestaurangen, vid Slakthuset i
Enskede (kaken star kvar).

PROGRAM
Kl 12 besb'ker styrelsen och b'vriga GH-medlemmar som

kanner for det Farbrors - kyrkoherden Ernst Klefbecks
grav pa Sandsborgskyrkogarden. Kvarter 5, Ctf.AVVvtme*- 942.

Kl 14-17 Samling for uppvarmning och en del aktiviteter<X//
i Stora Raststugan (Baracken). En vatskekontroll ar inlagd

pa plats. For den som behover ga ned nagra hekto innan mid-
dagen bjuder GH pa bastu. Kanske Du vill prb'va nya styrkerummet
belaget i det efter branden ateruppbygda; annexet , dar Du aven bpr^
ta in titt pa simmarnas klubblokal. )C) fi/^ ft 4 /£ G>*£ &. fa/AA^Q. 0
Kl 17 HOGTIDSSAMMANTRADE
1830 (C;A) JXAK? bestaende av ETT STORT GAENDE BORD, KAFFE OCH TARTA
inte att f b'rglb'mma. vatten/latt^l, ingar i det starkt subventionerade
priSGt 8v -?U»^ *** f ̂  t- v rj • \f

loVRIGA DRYCKE"R| - inkb'pta enligt medlemmarnas kanda dryckesvanor-
tillhandahalles till kostnad som kan jamforas med vad man kalla
Ebberods.bank.

\\l
V

ar

[DANSI skall vi givetvis ha - lite musik till dansen kan val inte
skada .

Eftersom vi kan bli 50,100.200, 300 eller fler ar det nb'dvandigt -
/ABSOLUT att fa Din tbranmalanj Lista laggs ut i bastureceptionen
716 39 61, Du kan aven anmala Dig till nagon av styrelsemedCe.mmar-
na (GH:s) se m a t r i k e 1 n .

bestall
bord

KLADSEL allt utdm jean
och traskor

ar
ALLA GH:are qor nu slag i saken och notera^jubeldagen i almanackan -
anmalan kan Uu gora fp o m "NU» ! Har Du "nlgon hellaspolare som fyllt
25 och inte ar med i GH sa se..till att ban blir medlem och kommer
med pa festen. AJUSVENSJ<AJ1AST,5RE som ar standiga medlemmar i GH -
tycker jag som ordT̂ Tr7FyTdTga~"a 11 se till att "ganget runt er"
da eller .A/*/ kommer med pa jubelfesten.



C

SJALVSVALDIGT (som vanligt) har jag utsett foljande som ansvariga
for deltagandet pa GH-jubileet namligen for ̂  £^ ROLAND

RUNFAST
TERNA" och B-0 ,)Jforv "̂  ̂ j^sy ĵ w"w". ,-'„ "—-

A3 MOLIN
LEFFE
ROLLE

"SPANGIS" och

ARNE LILJEBERG
och BOSSE J

V X
"BORREN" oc
GAFVERTS
JANNE ALM

'KURRE"

BERTIL ALMQVIST

STIG HOLM IN..-

Simma lugnt

Arn e Jutner, 642 46 63, Ljusse Akerlind, 604 02 87, Kje11 Gustafsson,
Henrik Landin, >et>b&»t

>̂ * Bengt-Ulov Hansson, 66& 9*i \9 >3, Sune Svard, 93 79

berg- Svariellnd, 649 34 20.

if, Bo Jutner, 640 43 13,~Ake Olvall,
59,"~Lva ,
7//̂ /

Torngren, 66U Bl 21, Maria Ust-

ETT POSTGIROINBETALNINGSeKORT medsands denna utgava. Girokontot ar
som framgar av texten GH:s och kan anvandas
jubelfesten den 24

for

vi
in

inbetalning av/fo'r
24 maj och for medlemsavgif ten 50:- men den har val

d det har laget. Givetvis har styrelsen inget emot oyre
nagra kronor pa fonderna ocksa se text

alia betalat
U C l» J- a III X a J. j_ i , i i < ~ > ^ j . i ^ i-+ *. v * i \j *. f-1 "-̂  i <-* i i *J t* i i i ti *_*\_»r\<Jt* o L^ L-CAL. LJ d UJ.J."UJSU

Under alia omstandigheter - underlatta for bankettkassorerna och
betala i fortid.

Hellas tredje

inget emot om
pa girokortet

in-

Bjorn Branelius (64)
lamnade kamratkretsen den 20 fe-
bruari. Bjom var svensk mastare i
vattenpolo for Hellas aren 1951-
1960 och var under manga ar den
ledande spelaren i landslaget.
Som junior var ban en mycket
framgangsrik simmare.

Bade i vattnet och pS land var
ban en verklig kampe som aldrig
ville se slaget forlorat. Delta gall-
de aven sedan han drabbades av

cancer pa tungan, en sjukdom han
mot diliga odds anda gick ur som
segrare. Da man senare skulle ge-
nomfbra en by-pas operation av
hjartat upptackte man att den svara
sjukdomen upptratt pS nya vagar.
Den senare bb'rdan a'ndade hans
liv.

Aldre och yngre polospelare
sorjer en trofast van och kamrat.

Arne Jutner

P&l

• )

veteranseger
HANDBOLL. For tre^je Sret i
rad vann Hellas handbplls-
kampar veteran-SM. Finaleu
mot Gb'teborgskombinationen
GHS 91, med Olle Jacobsson
Lennart Ebbinge och Girnnar
Soderberg i laget, blev drama-
tisk. I matchens absolut sista
sekund faststallde Johan

Jcj Hornhammar, avgaende
' tranare for Hellas A-lag, slut-

resultatet till 17-16. Den verk-
lige veteranen i Hellas ar

^>57-arige Janne Hernelius som
visade gott gry och gjorde .tva
mal samt sag till att fixa tvS
strffar till Hellas i finalen.

J( Ovriga spelare i mastarlaget
var malvakten Anders Johans-
son, Lennart Gjallby, Roffe
Westerling, Ingmar Linellt
Chris Lindstrom, Uffe Cron-
holm, Lars Rahmqvist och
Lars-Goran Frojd - lagledare
var Anders Westerling. Swit-

Tiiod, med Anders Berg i spet-
sen, gick till semifinal men fick
storstryk (10-22) mot GHS.


