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STCPORTEFiKLUBBENS
medlemmar kallas harmed till arsmote onsdagen den 20 november 1974 i klubto-
lokalen, SODERMAMAGATAN 38, med samling kl 18.15. Program enl foljande.

1815-1830 samling-fcrfriskningar
1830 arsmote enl stadgarna
1900 c:a "prisutdelning" (obligationer och penninglotter
1930 " en bit mat-kostnad 15?- i vilket prisringarf b'rutom maten, service-

garderobsol/vatten,kaffe. Ovriga "tillbehb'r" kommer att finnas pa
plats i sedvanlig omfattning enl medleminarnas kanda onskemal och
till sjalvkostnadspris.

Aven denna gang raknar vi med att; skaka ned maten till tonerna fran diskoteket
och for andamalet har bl a inforskaffats ett antal "evergreens".

Som vanligt raknar styrelsen med stor man- och kvinngramr uppslutningo Fbran-
malan uppskattas; - sarskilt av den/de som skall bedoma mat- och dryckbehovet I
Yand Dig darfor till vem som heist i styrelsen med Din foranmalan. Stig Heden-
strom 49 90 07, Sten Agardh 756 6l 54, Lars Axelssom 773 20 10, Arne Jutner

^ 42 46 63, Bo Theander 89 38 14, Edvin R Alander 53 13 22, Gusten Olmin 711 13 47»

ANM FIMS DET PLATS FOR YTTERLIGARE MEDLEMMAH
och for den som inte kanner till FORIVIANERNA i Supporterklubben for arsavgiften
150:- (postgiro 65 56 96-3) lamnas foljande information.

Medlemskap i Hellas (galler for resp aldergrupper) exvis seniorer 40:-
Fria bastubad - bastubadkort- till Hellasgardens bastu (dam och herr)
Utlottning av premieobligationer och penninglotter pa medlemsnumret;.
Fribiljetter till Hellas hemmamatcher i handboll (Gustaf Andersson 38 21 46)
Delta i motionsaktiviteten SPANSTA MED GH i Storkyrkoskolans gymnastik o bad
Alia ovriga GH-aktiviteter star oppna for SUPPORTERS exvis service for teater-
biljetter till kraftigt reducerade priser, studiebesok mm mm

IWTE ATT FORGLOM^IA att- supportermedlem ager ratt att ansluta ovriga familje-
medleinmar till.supporteraktiviteterna for 50:-, vilket bl a innebar bastukort
till Hellasgarden och ratt att delta i ovriga aktiviteter dock inte i utlott—
ningen av premieobligationer och penninglotter.

MEDLEM I HELLASMOTION kan mot erlaggandet av 50:- bli medlem i Supporterklub-
ben (alia rattigheter) under forutsattning att 150:- betalas i Hellasmotione

STOD HELLAS KOM MED I SUPPORTERKLUBBEN

s~^ och sa over till GH
T '

CONGRATULATION AND JUBILATION
Nov 1 Pekka Edfeldt 60 Dec 12 Sten Ringblom 60

4 Ake Eroander 60 14 Hagbard Dennel 80
20 Kurt Lundkvist 60 24 Fred Hannerz 70
26 Bror Hellstrom 60 29 Calle Ostergren 50
26 Georg(Tierp)Johansson 70

DET VAR TYDLIGEN RATT ATT RIVA I
betr medlemsvarvningen. Nya medlemmar Sven Tiselius, Per Eskilsson, Rune
Jansson, Paul Milestad, Yngve Pettersson. Yi har plats for fler I Har Du viir-
vat Din medlem ? Stig Holmin, Nytorgsgatan 15, 116 22 Stockholm, tel 43 78 03,
tar emot anmalningar - postgiro 50 53 33-5, Sallskapet Gamla Hellaspojkar,
medlems/arsavgift 15:-

-

HELLAS och fram till 50-arsjubileumet aven DAGENS NYHTERS

20-MANNASIMNING gar i ar - sondagen den 10 november kl 19.00 i HbVcdalsbadet
(Forsgre*nska stangt f of reparation) - for 55 :e gangene Hellas ar pa f ram-
mars ch men torde knappast kunna konkurrera om segern.



ADRESSANDRINGAR
ar man inte sarskilt bra pa inom GH - med vissa tmdantag. Om Du flyttar anmal
detta till Hellas, (klubblokalen), Sodermannagatan 38, 116 40 Stockholm,
tel 43 28 15. Olle Gaimer, Hellas egen konsulent, svarar iblandl

DET VAR DALIGT VADER PA HELLASDAGEN
vid Hellasgarden sondagen den 6 oktober men inte forty hade ett storre antal
Hellasfamiljer trotsat",vadret och stallt upp. I programmet noterades att Rune
Oberg med minsta mb'jliga marginal tog hem GH-hb'stmasterskapet i varpa fore
tavlingsarrangoren Knut.te Heij.strom, I finalheatet sags aven Gosta Bergstrom,
Yngve Pettersson:och L^ftW^Vkerlind med'an ordforandena i resp Hellas och GH -
Baehrendtz-Jutner pa ett tigt stadium blev distanserade0

Vidare noterades att.ingen person blev kvar i skogen efter Arne Hyhammars
promenad bland kultur- och minnesmarken i omkringliggande terrang.

I den avslutande fragesporttavlingen segrade laget Dimitri Grama,Rune Oberg,
Arne Jutner over An-Margret Utterberg (friidrottslandslaget), Bengt-^oran
Fernstrom och S.ig Hedenstronu Avgorandet kom i sista fragan. I sammanhanget
inte helt obekante Nils-Erik Baehrendtz, ledde tavlingen, och var makta impo-
nerad av lagens kunnande• Affe Holmberg hade utarbetat fragorna.

FULLT;PADRAG
ar det f n i GH-aktiviteterna SPANSTA MED GH, Storkyrkoskolans gymnastiksal o ~
bad, torsdagar kl 20.00- kontaktman Rolf ¥. Jonson, tel 0760/33384, jobbet
781 33 05, samt i

TEATERBESOKEN, som administreras^av Palle och Brita, tel 18 17 16. Senaste
besoket - ^tadsteaterns forestallning av .Per Gynt, avd 1, var synnerligen an-
genamnt - Krister Henriksson som Per Gyn-tjmagnifik: (vilkeij kondis) och Lars
Forsell's oversattning/sprakbearbetning dito*

DET FOR GH UNDER AR 1974^KISSERADE PROGRAKMET
har i det narmaste fullfoljts. Arsmotet klarades av i febr, besoket i Skattkam-
maren med studium av Riksregalierna i mars, GH:s varmasterska,p i va.rpa pa Gran—
by, Finla,nds-(lla,nds)resan i September, och kvar skulle atersta studiebesok pa
Prippora.rna eller Vinlagret, Detta far nu lov att.skjutas pa till nasta ar. Ev
hade vi tankt att.hinna med ett studiebesok pa SAS simulatoranlaggning pa Brom-
ma men aven det far nog skjutas till nasta ar. Vi har ju aven haft teaterbesoken
och Spansta med GH. Vi far nog noja oss med Supporterklubbens 'avSJutning den 20
november - se andra sidan - de fiesta GH-arna ar med dar. Det kan bli forWcket
av det goda i annat fall.

MIKA.EL KLEFBECK, brorsonson (lektor Alarik Klefbeck) till Hellas stiftare och
fb'rste ordforande kyrkoherde Ernst Klefbeck i Hellas kallad FARBROR, kommer att
pa GHss arsmote i februari att halla ett anforande om Farbrors verksamhet son
riksdagsman. Mikael som ar prast i Tyreso haller pa med en skrift om Farbrors ~̂
riksdagsmannaverksamhet med utgangspunkt fran riksdagsprotokollen. Mikael vill
delge sina erfarenheter och ar samtigit intresserad av att erhalla information
om Farbrors verksamhet i Hellas och annan Klefbeckhistoria som sammanhanger med
hellasmedlemmarna. Det ar darfor angelaget att sa manga som mojligt staller upp
pa arsmotet och medfor "sina historier". Dag och plats mcddelas i nasta GH-are.

LASSE OSTERGREN har lamnat kamratkretsen.

STIG HOLMIN, som vid GH-arsmotet 1974 valdes till kassor efter Ike Bergqvist,
pastar att det ar en del medlemmar som inte erlagt arsavgiften - 15:- . Det
beror val inte pa glomska - for ingen vill val erkanna s k kalkning - utan mer
beror det val pa att man tror sig ha betalt avgiften. Stickan har hemtelefon
43 78 03 om Du vill kolla. S-^andiga medlemmar ar givetvis befriade fran erlag^an-
det av arsavgift, men vi - styrelsen - ser garna att en frivillig avgift motsva-
rande exvis arsavgiften inleveraras till GH:s. postgiro 50 53 33-5 - betrakta
det garna som expeditionsavgift - for att tacka kostander for uppvaktningar,
porton etc. PA FORHAND TACK 1


