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Det-ta lilla blad skall f orestalls, GHs.? madlemsavrL-sa och har i dopet
sareB.0 — Vad,
Mummer 1
Agtj:1--A?^
av detta barn? 'i-ja,, dar-xm vet- -yi ingen
just mip uoan det ar bara att hoppaSj, att det iraxer till, ,s;lg >e.h blir en fast
laak i Hellaskedjan0
Huvudsaken ar ju alltid^ att nanting gores - bland annat for att yttarligare
oka, koaiakten mellan GHss 170 scalar. Alltid hander det val nanting inom "familjen"
som kan vara vart' att pranta ned» Oeh darmed ar T.1 inne pa kapitlet bid.ragc Missforsta oss ratt nu - med bidrag i det har sammanhanget msnar vi poesi ellex0 pr^aa
I en eller annan form. Valkomna.
Vi hade tankt vara synnerligen orginella ocksa „„. att infora ej beordrade
eller godkanda annonser for att fa litet hjalp till tryckkostnaderu Man d^h
trieket far vara till nagon annan gange Oeh s4 kasta ¥± oss over nanting annat.„
Redaktionen
Vi bonar «*.
Hellas titan ungdomsavdelning hade val numera varit en klubb for iabordss be=
rnidran
och v± gamla hellener hade val bara att vid groggdriekningen eller- g:^b'ttuggningen sitta och meditera over gangen storhet>sepok pa land och i vattneto
Men tack vare sprakande Hellas ungdomar bars namnet Hellas framat ar fran
ar oeh sa lange den ordningen rader pa torpet kan vi G-Hsare r§ta pa ryggen i vilket sallskap som heist. Och en annan sak •= den gamla Hellasandan ar lika sund
som fSrr. Det har vi haft tillfalle att kostatera i oilka sammanhang.
En av ungdomsledarna^ Hasse Sodergren^, meddelade vid arsmotet att ett gang
ungdomar (14 sto) skulle resa till Kopenhamn nagon gang i maj for tavlingar mot
Kopenhamns idrottsforeningc Och da blomstrade gamla minnen - striderna for en
40 ar sedan mot Ben Hur darsammastades. Det var rena dromresan for de lyckliga,
som fick vara med da - precis som ungdomarna kanner det nu.
Men allting kostar pengar. Man raknar och snalar och kommer da fram till en
utgift pa 100 kroner per grabb» GH klarar gi vet vis en deltagares men med tanke
pa att det finns sa manga minnesgoda aldre hellenas^ som kanske en gang varit
i samma situation som grabbarna nu -'ebb i kassan = men nu vill hjalpa till, ha
vi tankt oss, att du skulle titta ett slag i planboken. Kanske du ka$ ploeka
fram en sedel av storre eller mindre format^ som kan awaras for ett adelt andamal - att pumpa ytterligare friskt blod i gamla Hellas.
Hasse sager, att ungdomsavdelningen ar fin = det finns inom den grabbar^
som akulle ha stallt oss i skuggan pa sin tid (om man nu ska gora nigra jamforelser)0 Och bredden ar ocksa god»
Som en liten erkansla for event, giver ha ungdomarna beslutat att vinna Dagbladet i ar*, Bara en sadan sak torde motivera ett litet djupare grepp i kassan*
Alltnog - kanner du dig manad sand en slanf till Hans Sodergrenj Tegelbruksvagen
11-13, Hagersten - ju f5rr dess b§ttree Redovisning sker i ett kommande nummer
av detta fina blad och kontrolleras av
„ , , . ,- ,
Herbert Lxndell
GYMMASTSR
Den 15 mars 1914 ar Hellasgymnastikens fodelsedag. Vid t raff en forra aret
kom vi overens om att fira 40-arsjubileet, men hittills har arrangoren slumrat
Det ar namligen ont om arbetsvilligt folk sa det blir val ingen annan rad an
att vi gor slag i saken och utlyser harmed en enkel fest pa Ekonomforeningenj
Nybrogatan 3, torsdagen den 22 april kl. 19.30. Priset blir 9 kronor plus dricks
samt eactra for speeialforfriskningar* Anmalningar till Herbert Lindell fore den
19 april tel 62 80 91. Festa bor man annars d6r man. Vi hade ju en trevlig kvall
forra aret - och inte ska vi ha det trakigare i ar. Samling vid pumpen,

EN GANG I MAJ ,„„
hade vi tankt invitera gamla MPsare, Gotaiter och Djurgardara, som vi tidigare umgatts si mycket med - vi talar nu om tiden omkring 20-talet,
Traffpunkt skulle bli8 Hellasgarden isamband med litet tavlingar i traditionell GHsstil och en smorgas. Narmare besked aenare.
Red.

