
Dagen$ yarld kanske ar litet annorlunda an dea,,
da -vi vtxte upp0 Nu ska de vara tjo och tjia f6r
hela slantea « da hade vi roligare pi ett lugnare
satto Eller kanske d@t inte var sa lugnt pa Gillet

i Brandkareas gymnastiksal eller i Sodra
Latin eller pa Gilleto Lugnare var det n&g atmiastone betraffande musiken, fast Birre
Reinfeldt och dalle P0 (Ernolf) gjorde sitt basta att trolls fram sprittande toner.

Yi hade tankt att uppliva gamla minnea och dawid forsoka fa fram den gamla, hederliga
stilen vid en

GH -JpUFF MED DAMER

ute pa Hellasgarden fredagen den 6 majs samma dag9 som bjSrkloven spricker ut9 hoppas
vi. Mottot ar = "kom sora du t"0

Samlingen sker kl(, 7030 och da blir det forst kaffe med dopp som underlag for det kom-
mande programmet „ som ttpptar underhallniag i olika •= kanske overraskande •= former och
garamal dans i lagom proportioner9 di vi antar att stelbentheten borjar gora sig gal°
lande speciellt bland pojkaraa0 Omkring k!0 10030 blir det en liten vickning ( vara
korv och potatissallad jarate en balja kaffe = fludi\an medfores efter behag}0 Hela ka~
laset kostar bara en femmap sa ingen behover vM.1 klaga pa kostnadeBo Och sista bussen
gar k!0 12005,, om nu inte alia skulle fit aka raed privatbilamao

Vi vet, att det finns manga GH=»ar®8 som aldrig varit ute vid Bellasgarden0 Och i hogre
grad galler det damerna0 Vi v&dja darfor speciellt till GH=fruairaa att komraendera sina
samre halfter att tillsaramans med den battre gora slag i saken och tillbringa

EN GLAD KVALLJLQAMMAL STIL PA HELLASGARDEN

Tyytrr ar det s&0 att en arrangSr ar mittligt road av att undehalla 10-15 personer men
blir det fr&ga om 50 kanns det strax liv$t battreo F6r att vi ska veta8 hur stort intres«
set ar for en dylik traff„ mast® vi ha preliminar anmtlan senast den 26 apri!0 Ta bara
telefonen och ring Hellasgarden 16 0? 02 Per=0tto Lundblad eller Lindell 62 80 91 eller
Olmin 57 13 47 „ Mr vi bokade dagen och talade om9 vad det rorde sig omp sa Per-Otto
enkelt och fiardfritt => wde va en fin id^w0 Ska vi vara 5verens om det0 Ring och tag
garna vanner med. Frisk luft ar nyttigt for alla0

Qldtimer-traffen 1954 blev mycket uppskattadj, varfor vi satter igang igenp da ingen
annan latit hora av sig0 Som vanligt staanar det mesta snacket vid blotta tanken, erne-
dan ingen vill sta f8r ruHjansea0 Bigge Bergvall i Gdta forde fram den tanken( att
flera foreningar skulle representeras och vi kommer dSrf5r att inbjuda aven Linnea
och Hovet med Kronoberg i reserre Traffen ar beraknad avhallas den 2 juni = en torsdag -
och skulle inkludera bastnig vissa llttar* Svningar samt arter med flask,, Detaljer kom-
mer i nasta nummert, men vi kan redan nu saga,, att det blir ett omvaxlande program.

* i

GH;s medlemsmatrikel ksm ut t fint boktryck ̂ 937 under redaktion av Seth Levin0 Sedan
den tiden har emellertid mycket andrats - kamrater g&tt bort och nya tillkommito Vi ha
darfor tankt oss att gSra en ny = fast si fin som 1937 ars kan den inte bliB da pengar
saknas f6r detta andamal = i steneilerat skicko Vi oversander samtidigt harmed ett for-
mular att ifyllas = och sen g5r vi restern„

Men gor nu inte som vanligt •= d0VoS0 ingenting = utan fatta pennan omedelbart och g6r
de anteckningar,) som du kommer ih4g och sand sedan formuiaret till Herbert Lindell,
Furusundsgatan 3 - garna tillsammana med anmalan till GH-traffen den 6 maj0

Den 20 april satter vi igiag med utskrivningen och har du da ej returnerat formuiaret,
blir det bara en toauplats under namneto Vi raknar emellertid inte med nagra tomrutor*

Bilder - gamla eller nya •=• heist i idrottssammanhang skulle vi satta stort varde pa att
erhalla fran alia GHsare f8r virt nya kartotek i vardande0 Bergqvist ar haj pa san't.

Nisse Fog;sten lovade pa arsmfitet en resff'apport fran vannare vaderstreck = narmare be-
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stamt fran Las Palmas pi Canarieoaraa„ Han har hallit sitt lofte och skrivers

" Lat mig forst som sista tala om9 att det har ar det verkliga paradiseto Vad skall
jag borja med?

Jo •= naturligtvis med solen0 Denna underbara sol9 s©m varje dag snallt och ljuvt
Stralar over oss = inte for myeket utan precis Iagom0 Sa att dagama aro varma och
natteraa Ijumraa,, Vattnet ar underbart varat och salt men inte jolmigt trots det att
vi frustar omkring i + 22 grader0

Landet ar fattigt och man upphor aldrig att forranas over de sma jordlappanaat som
ska fdda stora familjer0 Det som odlas hi-ir ar bananer och apelsiner 0 Och det f inns
rika banankungar ocksa = det mast® framhallas0

OVerallt pa sluttningaraa aro vattenreseffroarer anlagdaj, ty har regnar det ju nllstan
aldrig0 En sak var skojiĝ  som jag sag igar0 Inne i sjalva Las Palmas pa den stora
huvudgatan vaxer apelsiner i massor och maturligtvis ville jag garaa plocka nagra0
men annu har jag inte vagat och de nedfallna fruktema ha andra alltid tagitt hand
om - fore mig 0 „ „

Utsikten fran hotellet ar sardeles intressanto Taken pa husen aro platta och f5r-
sedda med murar runt om<, Innanfor dessa murar levs ett brokigt liv blanrfett gytter
av sma hus av brader eller korr0 plat som taktaekningo Har bor ocksa duvor och
mycket ofta gettere som forser familjema med mjolk0 En del familjer odla vin och
overallt finns det pelargonier9 som tycks trivas alldeles utinarkt har0 De vaxa upp
till 1̂  = 2 meter och finns overallt vid de storre vlgarna = vaxelvis r5da och
skara0 Mimosa har jag tidigare bara sett i buskfora <=> har vaxer de som trad <= lika
hoga som vanliga appeltrade

En annan sak ar ocksa underbar - har fiuns det raassor av sangfaglar0 Det ar tjusigt
att komma en bit utanfor stadea och njuta av fagelsangen 000

Vanlighet stralar emot en fran alia - fran gatsoparen med sin skojiga kvast av palm=
blad till busschaufforen i den skrangliga bussea (1915 ars modell) och den flotta
polisen i sin blandvita uniform «,.„ Trafiken ar kul och allt annat an tyst0 Alia tutar
for glatta livet - pa bussarna pumpar man frara Ijudet med handpump0

Vad ar da inte bra9 frigar du - Jo flugonuu Dom kan gora en rent ifran sig 000"
Och sa avslutar ban brevet med att omtala9 att han iokopt en flugsmalla och sander
alia vanner och bekanta sina tropiska halsningar - Det ar roligt med folk8 som haller
loften och for detta skall Nisse vid tillfall* fa fortsitta reklamen for paradiseto
Hjar̂ tligt tack och pa aterseende,,

I Hellaslotteriet blev det fiaa vinster pa foljande numners 8745 10780 1984C 22919
29tT,3130» 3624 och 3673„ GH-sekreterar« Olmin9 som varit speciellt energisk tackar
alia adla lottkopare, i vilket tack aven hela styrelsen deltar.

Harry Janson "Oredam" fyller 60 ar den 20 maj0 Han har varit i Statema (med ett litet
avbrott) anda sedan 1920 och dar gjort sig ett aktat namn inom reklambransehen0 Pa sim
tid var han klubbmastare„ kulissmalare och hopsnickrar® av de trevliga dansprogrammeeno
Vi hade tankt sanda honom en liten adress eller dylikt ( i god tid) och vill du vara med
sa racker det med att sanda in 50 ore i frimarken (tillsamnmns med fornntLaret) Taek0

Propagera for anslutning till GH0 Vi skulle heist se8 att alia hellener,, som fyller
fordringaraas 1) uppfyllt sina forpliktelser inom moderforeningen 2) varit medlem av
Hellas i 10 ar och fyllt 27 ar eller fyllt 32 och varit medlem av Hellas i 5 ar =
automatiskt invSljas i GH0 Men8 som saken ligger till nu9 maste vederborande rekom=
menderas av 2 medlemmar9 innan han valjs iac, Vi ar 172 medlemmar i GH nu men malet i
&r ir 200. Heja alia varvare0 «^& *

en* ft*


