
GH>. aren

Argang 10
Nr. 1 febr. 1963

Tiden ilar snabbt och det ar dags att satta argang 10 pa GH:aren. Kanske-den haft en
mission att fylla. Om inte.annat sa av den anledningen, att den gett en paminnelse
om att Sallskapet Gamla Hellaspojkar lever och blomstrar. Kanske kan man tala om,
att den gjort nytta ocksa i en eller annan form (insamlingar t.ex.). Andamalet hel-
gar medlen har nagon vis man sagt.

Tidigare var det vanligt att medleramarna fick uppgifter da och da om bemarkelsedagar
inom vankretsen. Undertecknad insag ganska snart, att det Var sloseri med papper
(de sma notierna tog inte stor plats) och fyllde arken med ditt och datt fran det
hellenska klubblivet, och sa blev det GH:aren, som utkom i sin nya form i april 1954.
I en introduktion fragade sig redaktoren: Vad mande bliva av detta Barn? och han sva-
rade: Tja, darom vet vi ingenting just nu, utan det ar bara att hoppas, att det vaxer
till sig och blir en fast lank i Hellaskedjan.

Jdag borde man veta litet om utvecklingen. Att GHraren ar lika enkel till utseendet
om vid starten ar allom bekant. Och det ar inget fel. Att den blivit den tankta
lanken i kamratkedjan kan man nu pasta. Bertil Nordenfeldt sa en gang, att nar GH:
aren kommer, laser han den fore alia annan dagspost. Tror att litet var reagerar sa
och vi hoppas val alia,att den med gott mod fortsatter som forbindelselank mellan
JJHtare.

v^a skriver Herbert Lindell nar- vi bad honom om en inledningsartikel till dagens jubi-
leumsnummer. GH:aren var ju Herberts skotebarn under nans ordforandetid, och han ar
fortfarande alltid villig att( skicka in nagra rader om vad som hander och sker.

GH;s arsmote 1963

tisdagen den 5 mars Id. 19

Lokal: Koines festvaning, Folkungagatan 60, l_tr«

Som vanligt blir det efter arsmQtet supe, smorgasbord, smavarmt, varmratt,
ol, vin och kaffe for det fantastiskt billiga priset 12 kronor. Kallar-
mastare Roine garanterar att det blir lika rikligt och gott som vanligt.
Vi maste i forvag meddela hur manga vi blir, och ber er darfb'r ann̂ la er

^ snarast och heist fore fredagen den 1 mars till Palle Bjorklund 18 1? 16,
Ake Bergqvist 52 50 00 eller Gusten Olmin 57 13 47.
Vi hoppas pa star anslutning. Forsumma inte denna arets trevligaste traff-
kvall.

P.S. Vi har ordnat med en extra trevlig underhallning under kvallen, Arne
Borg, som kommer att beratta idrottsminnen. iin av landets roligaste historie-
berattare.

Vinterpalatset.

Calle Nelson har lovat ordna sa att vi far se den nya filmen pa Vinterpalatset
"Sa vanns Vilda Vastern" nagon gang under nasta manad. Priset blir c:a halva det
ordinarie och vi far som tidigare hela laktaren reserverad. (Basta platserna)
Dagen har annu inte kunnat faststallas da filmen f.n. gar for utsalda hus, men vi
aterkommer i nasta nummer av GHtaren med narmare detaljer.



II.
GH:aren nr. 1 - 1963.

Stadsteatern.

har lamnat erbjudande att vi, vid sidan av abonnemanget, kan fa se den pjas som f ,n.
spelas pa "Studien". Pjasen heter "Morsan" men handlar inte ora raĝ arnas skydds-
helgon utan om s5mmerskan frk. Borg och hennes skyddsling, problemjantban Janina. Liksom
i "Kattorna" handlar allting om karlar, men liksom dar syns aldrig nagon pa scenen.
Denna po&s, som fatt mycket fina recensioner, kan vi fa se tisdagen den 26 febr. kl.
19.30 a Stadsteaterns lilla seen till nedsatta priser: bank 1-7 a 8:50 och bank 8-12
a 7:- kr.
De som ar intresserade anmaler sig till Palle Bjorklund 18 17 16 senast tisdagen den
19 ds.

Svenska Dagbladet.

Vi har traffat preliminar b'verenskomraelse mad tidningen att fa se de nya lokalerna,
tryckeri m.m. och hur en tidning kornrrier till, den 6 eller 7 maj. Det gick ej att fa
kemma tidigare, da det var fulltecknat med visningar fram till dessa dagar. Vi ater-
kommer.

"Hellenskorna," (nya flickavdelningen inom Hellas) har trots sin ungdom (10*14 ar c:a)
varit i farten ett ar och .vunnit bade erfarenhet och ara, I en klubbmatch "per brev"
junder december manad besegrades Goteborgs Kvihnliga Idrottsklubb (aldersgrupper 1949
~ch 1950) med 67 - 43 poang. ;

Ocksa i det vita sparet har flickorna visat sig pa styva linan och vunnit Ungdoms-DM
i lag for flicker. Gladjande och vi hoppas pa fortsatta fraragangar.

• t . . . .

Friidrottarna vilar inte pa 4sina lagrar utan malsattningen for 1963 ar mycket hog.
Gar det efter berakningarha blir det nojsamt for alia GH:are att studera tidningarnas
idrottsspalter under aret*

Borta bra men hemma bast ansag de fina polospelarna Bjb'rn Branelius och "Burkas" Karls-
son, som,efter en tids utflykt till SKKj nu atervant till Hellas. De utgb'r en valkoionen
forstarkning och nu haller vi tumni3,rna for pololaget och hoppas pa ett SM snarast. Fre-
d.egen den 22 borjar nya poloserien och da moter vart lag Neptun i Forsgrenska. Passa
pa och ga och titta pa det nya laget.

riellas stora skidtavlingar vid Isstadion blev sportsligt sett en stor succes. Tyvarr
gav stockholmspressen for litet stod med skrivandet fore tavlingen vilket medforde att
den stora publikanslutningen uteblev. iiinligt uppgift fran skidsektionen lar dock tav-
lingen ga ihop ekonomiskt, och det ar ju gladjande, men ma,n hade hoppats att sektionen
' -kulle fa litet slantar over med tanke pa det jattearbete de nedlagt. GHrarna var som
vanligt hjalpsamnia nar det behovdes funktionarer, inte mindre an 26 var med och hjalpte
till pa olika satt.

Arsavgiften ar som vanligt 10 kronor och kan skickas in pa giro 505333. Det ar nagra
som resterar med avgiften fran foregaende ar och om du kanner pa dig att du ar bland
dem, sa sand garna in aven denna avgift.

VI Ŝ S PA ARSMOTJJT. VALKQMNA.


