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Mr 5 - Arg 19 - sept 1972

VALKOmWEN ATER EFTER GRONBETET !

CONGRATULATION AND JUBILATION

Sept 18 Bertil Falconer 60 Okt 7 Birger Malm 75
20 Conny Niring 60 29 Eric Stangelin 75 (Norrkbping)
22 Elis Soderman 75
30 Gbte Almeborn 60

SPANSTA IY1ED GH I STDRKYRKANS SKOLA
aterupptar owningarna torsdagen den 14 sept kl 2000. Palle tel 18 17 16
och RolflUpunktGonson tel 767 36 21 nailer i tatarna. De litar pa att det
gamla ganget staller upp och halsar nya spanstare walkomna. 20:- bagis
kostar kalaset.

TEATERDAGS
ar det inom kort. Palle och Brita, tel 18 17 16, tar emot anmalningar i van-
lig ordning. Kraftigt reducerade priser och god service betr biljetterna ga-
ranteras. Som wanligt far wi se det basta aw Stadsteaterns program.

SUPPORTERKLUBBEN
fortsatter och avslutar aktiwiteten Hellasmotion enl de ursprungliga zeglerna
- alltsa med utlottning nagon gang i november/december. Styrel-
sen hoppas giwetwis pa att alia tidigare deltagare awen i ar fullfdljer insam-
lingsaktiwiteten, sarskilt som moderklubbens ekonomi i dagens la'ge behbwer
ett kraftigt kapitaltillskott i anledning aw wissa bakslag i den planerade
budgeten. Postqiro 65 56 96 - 3.

SUPPORTERKLUBBENS VARA ELLER INTE l/ARA
maste beslutas i samband med utlottningen/arsmbtet enl owan. Det ar namligen
sa att det nu bildats en sarsklld motionssektion (Hellasmotion), som kom-
mer att bverta supporterklubbens motionsuerksamhet i sin helhet efter arsmo'tet
i host. NYA HELLASIY10TIQN har redan gatt ut rued ett upprop och erbjudande om
medlemskap. Fbrutsattningen ar en augift pa 150:-, v/ilket belopp nu i starten
tacker fria bastubad uid Hellasgarden och medlemskap i Hellas under 1972/73
samt buriga Hellasmotions aktiuiteter. De som anmaler sig till NYA HELLAS-
(T10TION ar dock inte berattigade att delta i utlottningen uid supporterklubbens
arsmbte i host. (Supporterklubbens insamlingsdriv/e 71/72 benamnd Hellasmotion),

INOIT1 STYRELSERNA FOR SUPPORTERKLUBBEN OCH HELLAS (OS)
har diskuterats om underlag finns for en fortsatt supporteruerksamhet med
ett bibehallande i stort aw de regler som f n galler. Dock skulle undantas
werksamheten som ingar i NYA HELLASIY1DTION. De fria bastubaden wid Hellas-
garden bb'r bibehallas for Supporterklubbens medlemmar.

PA TAH. Om EKONOIY1I
sa har i dagarna utsants paminnelser om arsawgiften till Sallskapet Gamla
Hellaspojkar (GH) -10:-. GH-kassoren Ake Bergqwist hoppas pa mycket "klirr"
pa postgiro 50 53 33 - 5. Pa fbrhand tack och ett sarskilt tack till alia
GH:are som sant en extraslant. (Bokas pa jubileums- och uppwaktningskontot.)

Il/AR LIL3EKI/IST
lamnade oss i bbrjan aw augusti manad.


