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VINTEEN RABAT UT ....... VARVI11DAS PRI3KA LLJKA ........ 1IAR 3 :.T VAIIAS I
VAR STORSTAD .........
k cramer har arets tredje upplaga av rubricerade alster ..... Red har mycket
pi hjartat varfor numret kornmer att bli valmatat ..... HOPFAS lasekretsen
andock orkar med hopikoket.

VI BORJAR MED GH:s ARSI-10TE
som avholls den 21 febr i klubblokalen pa Stora Gungans vag. Fa entragen
begaran av Stickan Holmin. narslutes ilrsborattelsen till derma GH_are.

P D HELLASBLADSHEDAKTOIcSN ROLP :7. JONSC1I
har ritat ett referat av motet for dorr: som inte var dar. Hall till ,~odo 1

IDEL ADSL HELLAS -ADEL
kunde man skada tisdagen den 21 februari i Hellas klubblokal pa Gungans
vag i Enskede. Gamla Hellaspojkar hade da. kallt till arsmotet 1978 det 57:e
i ordningen. In stronunade aldervaaiinen Eric Haasum och Herbert Lindell av ar
gang 1893* Vidare sags utan aldersordning Nisse Luth;aan, Torsten Tranberg,
Harry Pagerstrb'm, Affe Malm, Gb'sta Bergstrom, Gosta Johannesson, Gutta Wej-
narth, som inte drar sig for att Ska fran Grebro nar det galler chansen att
fa traffa kompisar fran un.-;domens ar. Flera namn i ska ran: Allan Adolfsson,
Nisse Dahlstrom, Sten Ringbloin, Gun nar Bulling, Karl-Gerhard Larstam och
manga fler. Om vi ocksa raknar upp kretsen kring ordforanden Ariie Jutner:
Edvin, Stickan, Lasse, och prantaren av detta sa fick vi ihop over 40 man.
Dari inraknat Heinz Wiese (den glade), som kom till ratta efter att ha akt
till nagon annan station p§, Slussen - Sandsborg.

Efter valkomstforf riskningen var det dags for arsmotesf orhandlin; arna. Allan
Adolfsson valdes att skota klubban aed silverh'lrig- elegans. (llaret sitter dar
det brukar sitta - redanni).

Allt var idel frb'jd. Alia ville bli oinvalda och blev det. rsavgiften
fran och med nasta ar (1979) fr?1n 15:- till 20:- inflationskronor. Ett facil
pris for att vara »ed i denna krets av gam la hellener. Yill vi sucka far det
val bli: Rainer, Rainer. I nagon man skyldig till stigande kostnader for drif-
ten av Sallskapet Gamla llellaspojkar. (Synd att vi inte ordnade sa att vi fick
tjanstepost nar Horjel var bas for dot postala - aterigen redanm).

Pruarna Gerd,Kargit och Inez ned ef Lernainnen Luthman, Holmin och Akerlind
plus en Liljeberg (Karin) grejade f orpiagnaden. Slev avtackade for sin insats
med poesi av Erie Haasum " still going strong',' som tysken siiger. Eiier var
det engelsmannen ?
Arne haranger-'de och presenter-'de de n;J,rvara.nde och fick sjalv nigra ord och
leve for sina insatser (rena personkul ten-red). Glad j on var nu sa pass att
man unisont sjong HELLAS VAL8EU.

Tyvarr har man blivit fbrvisad fran Stockholm. Ett hart ode for en gannial
sodergrabb. Darfor maste sallskapet lamnas ganska tidigt for pendlande mot
hemorten.

Slutbetyg: en fin Hellaskvall (GH-kvall star dot i manus). Och s£ lange Gil
finns finns Hellas mer eller mindre. Tack for mig.

Roffe plus ¥. o J



e s
P £ f c ^ l j S r S -M P rTN rVv' ^>
w <rt-

c4-
H3 CD
M 3
*~~rl

ô:
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MEDLTKSAVGIFTEN 1 (JH A'R 15:- i lr (1978) och 20:- nasta ar 1979. GH-kassoren

Stig Holmin har eniellertid indenting emot att medlein.rnarna (aven avgifter fran
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LET A',1 IUTE ?!'?. '..Vi-.-TT A V? IIOxTA ;!5D I
3!JPPOSTXtG;-JTG::.;T ^oraton at- , Du far vara
iaed och ha kul via den kraftigt subventio-
nerade avslutnin- scerer.ionin sn. ingar ju i
avgi ; 'ten 150:- inedlev-i.sa.vgif ten i Hellas,
deltagandet i utlottningen av premieobli-
gationc-r och peuninglotter vid"avsrutning-'
en" - (se ovan) - ra';t att delta i Spansta

med GE - gymnast ik- och badovninjar fcorsd- ~:ar i StorKyrkosko—
lans rafttionsanlaggning- ring Palle 18 Y] 16 far Thi vet a mer -
ratt att delta i b'vri a aktiviteter so::: a.nordna's ay Gil och
Suppo»rterkluoben. . , .

XX)

EAR REDOVIo5IKGSj?ORTSAT1

betr arsnotes"beslutet" v a r e i n o o e a l le ska ."fa rainst en ny.

Affe Malm har varvat k bustru Ka.rin, N:'.--se Luthnan d: o fru Gercla, ''Icrbsrt
Lindell k haist.ru Nolly och son en Jan. Rune Lid sell h, r koriinit pa. en fi."fig

. ide" for doin sorn inte kan varva natron i bekantskapskretsen - han betalade in
en extra avgift for sig sja.lv .... ^rik Sjolas (Sjolander) hiilsar vi aterviil-
kornnen liksom Birre Janrson. Den forre :ner kan.e. under na;anet Kruska-Jim, den
senare val kand av mellanulrLersskiktet i Bellas sos effektiv sekreterare i CC
under manga ar.

Bl inbetalningshalsnlngarna kan nar^nas (aven orn jag missar latinet n;l;jot i nina
blyertsantecknin-;ar) fran Torne Tir«5n "Ja, hogt skall m^let stallas: "enn ::r-i"a
i corpore saho: En surT̂ i sjal i en suno corporano.' Fran Valle Raliraqvist i .;'uder,
Mullsjo och Smaland: Sorn sa,gt, ICn ĉ '.ng Hellas all tin I-eiias.

Min garnie vapenbroder i vattenpolobaysangen - Rune(Rufas) Gustaf:;son. lOnligt
bulletinen fick jag ho;;pa in p.u 94: e plats. TCanske n:'.got att tanka r:d for
ovriga vattenbollkastare, hanabollare, fritidrottare n fl - nurncrsorien kan
goras hur lang som heist - YAL. OT'.IIA I Fostgiro 63 56 9̂  - 3»

XX) Bada i Forsgrenska ovsdagskva.:.lar kl 19.30. Dubbelrabatterad. seriebil jet t
till Hellas her-mamatcher och ev derbyn. Del a i av GH anordnade studiebesok :v;
fl aktiviteter.

DESSUTOM - Yl 20-AItSJI!BIL:h:AI? I A^
sa vi skall val hitta pa. n got extra — f''r;jlag Las tack saint enot av styrelsen
som enligt arsnotet ser ut pa folj^nde sabt.

Ordforande Stig Hedenstron, sekreterare Lars Axel -son, kassor Sten Agardh,
och ovriga i bostavsor:'nin.g Arne Sdlund (fn.r till v'lr fine sintranareoJan-Erik)
Arne Jutner, ̂ (rginart Mosr'berg, Gusten Olnin, Bo Theandor och Sdvin. R Alander.

Ili;M'.:ri6!!SE bcr slutligen att fa
orska alia Suyjv^ortors och GH—are
en b'et/.'dligt battre soirjaar an
fjolarets. Redaktionsbilon •
h::~r tagits fra.r;i ur r;:alp;qsen for f
ut till "stuggan" och abborrarna

HAo!:'ALAVIor?A - vi sos pa
och Y A R }' A N



VI KAR TVA VIKTIGA KALLELSJJR ATT FRAKFGRA
1)
X0nsdagen den 19april kl 18.00 far vi besoka

Stockholms Fondbors ocli fa information om verk-
samheten dar av borschefen himself - Bengt Grbn-
quist. Ingang fran Trangsund. Deltagarantalet mAste begransas

varforToranmalan maste ske till ARFE -sn co-n
dagtid 769 5211

For de som sa bnskar samlas vi i Bbrsens ^^^^**^tkr>*;• ovrig tid. 42 46 63
matsal efterat kring en bl och landgang, / *
kaffe och kaka till priset av 20:-/skalle%/

FORANMALAN i'R SOM ALLA FOH3TAR JIODV^KDIG

senast
dagen",

2) GH-MASTERSKAFET I VA.RFA avgors aandagen "d'eri 19' siâ vl't"" tenniskaken" in-
vid Hellasgarden. S ami ing och araiilan - jjairastr;in0 ,n 18.00-18. JO. Jag
erinrar om foregaende ars resultatlista. Roland Ru^fast, Yngve Pettersson, _^
Eric Haasum (85), Bjorn ^ranelius, Rune Oberg, Sune Sviird, ^z^e Holmqvist,

(80)Gosta Bergstrom sarat uban slrslcild ordning Torp^rn, Affe o Sigvard Halm,
Stickan H, Roffe J, Bosse The, Sten A, Gunnar Skogberg, Arne J, Olle G,
Lasse A och Arne Hy.

Med tanke pa de senaste arens "vatfore" - rr.edtag segl;.-.rstall och sjostovl-;-
Efterat ater vi iirtor etc i van lie ordning - ring garna och arnaal ;ig -de.
gor ingenting. Samcliga i styrel«en tar cnot anaalninjar - vilka da - da -
se1 arsberattelsen (narsluten).

GH-AKTIYIT1HRNA SPANSTA M :.D Gil och Sir'.'A SOrVAEli"! TILL KC;T::S
fortsatter som vanligt. Den forstna-i;rida i Storkyrkoskolan torsdagar under
ledning av Palle, tel 18 1? 16, och Roff tel 0760/33384, och den sistnamnda

i FORSGR^llISKA badet onsda™«skvallar kl 19.30. Kom och bada och stotta Hellas
sirasektion - det behover dom.

CONGRATULATION and JUBILATION

April 16 Curt Angur

Kaj

70

60
75

14 Stig Sj'Skvist
14 Hans 0 Sjbberg
16 Enut Hell strbm 80

18 Karl-Yngve Hallstrbm 70
19 Henning Loggert 80

Juni 10 Stig Sollare 50
26 Goran Gorans son 80

Juli 8 Gosba Kare
11 Judvard Roxne
12 Allan Adolfsson
21 Gusten Olmin
24 Ka'-'ry Ilagman.
30 Affe Holmberg

August! 2 Fa.ul Snellman
5 Lasse Akerlind
6 Sixten

September 4 Herbert Willny 60
14 Tor Love"n 60
25 Arnold de Chanps 80
26 ilex Blomberg 60
27 Valle Rahraqvist 70

9 Herbert Lindell
13 Gunnar E iksson
18 Gbsta Bergstrbm

AHD3LS3EVIS TILL Ĥ LLASGlRI)EK
fortsatter att strbjrma in till Gil - nu senast fran Herbert Lindell i 2 ex,

HANDBOLLARNA
gick inte till slutspel for f brs ta gangen pa lange - nen de kor.r.rjr igen 1

ĵ̂. 3TOTTA handbollslaget bl a geno- att bli mc-dlem i Supporterklubben

•j\|l Se nasta sida



Sallskapet
GAMLA HELLASPOJKAR

VERKSAMHETSBERATTELSE

Styrelsen for Sallskapet GAMLA HELLASPOJKAR avgiver harmed berattelse
over verksamheten Jubileumsaret 1977.

Arsmbtet den 23 februari utsdg nedanstaende att inga i s^tyrelsen, som
efter att ha konstltuerat sig bedrivit fbreningsarbetet med fbljande
sammansattning:

s-\: Arne Jutner
Kassbr: Stig Holmin
Sekreterare: Lars Akerlind
Ledambter utan speciell funktion:

Rolf W Jonson
Sune Svard och
Edvin R Alander

Styrelsen har dartill adjungerat fb'rre ordfbranden Palle Bjbrklund att
delta i arbetet.

Antalet medlemmar i Sallskapet uppgick vid arsskiftet till 385 man. Av
dessa kan nara 200 man - om man ar upplagd harfbr - skryta med att vara
kallade till standigt och avgiftsbefriat medlemskap.
175 medlemsavgifter a 15 kroner har bokfbrts for aret.
Ett relativt stort antal av medlemmarna har i samband med avgiftens in-
betalande valvilligt avrundat beloppet till for kassbr Holmin och aven
styrelsen i bvrigt gladjande runda siffror.

Tva medlemmar har aven haft vanligheten att sammanlagt donera tre ande-
lar i Hellasgarden och vi fbrfogar nu over inalles 21 andelar i anlagg-
ningen.
Styrelsen ber att i detta sammanhang fa framfbra GHss. vara« tack till
Bo Backstrbm, Sven Holm, Gunnar Svensson samt bvriga donatorer och gi-
vare.

Medlemmarna Gbsta Andersson, Erik Blumenthal pen Gbsta Hamrin har sedan
forra arsmbtet slutat sina dagar och styrelsen har enligt tradition
bversant kondoleansblommor till efterlevande makor samt i mbjligaste
man aven blommor till jordfastningarna.
Fbrra Hellas-medlemmarna Sten Priberg och Tore Holmin har aven avlidit
under det gangna aret.

Pa Hellas och GHss gemensamma vagnar har styrelsen uppmarksammat ett
stort antal medlemmar genom att pd deras fbdelsedagar fbretradesvis
bverbringa det for andamalet framtagna diplomet. Sammantaget har 46
jubilarer i alder fran 50 till 85 &r lyckbnskats.

Vart officiella organ "GH-aren" har for information om hellenska be-
givenheter och for kontakt med medlemmarna utgivits merd sju matnyttiga
nummer under aret. Som tidigare samredigerade med "Supporterbulletinen",

Vart allt annat bverskuggande arrangemang blê r Jubileumsfesten med an-
ledning av var 55-ariga tillvaro, sxsm firades med klang och jubel pa
Stora Nyckelviken i Nacka den 13 maj. Stora anstrangningar i fraga om



fbrberedelser, arbete och omsorg avensom ekonomisk satsning. Upp emot
90 festdeltagare hade hbrsammat kallelse och inbjudan och medfoljde
de abonnerade bussarna till de utomordentligt vackert belagna kultur^
byggnaderna i varligt skbn omgivning vid Saltsjbns strand, dar frfimart
Arne och Greta Nyhammar samt Claes Braggart utfbrde ett enormt arbete
for att vi skulle trivas. Stort tack aven till dem ar pa sin plats i
detta sammanhang.
Till styrelsen har ingen anmarkning mot arrangemangen trangt fram, an-
nat an att kvallen rann ivag allt for fort, vilket arrangorerna garna.
vill tolka srorn godkant betyg.

Bland andra aktiviteter framhalles gymnastiken med arbetsnamnetf "Spansta
med GH", som sedan gammalt bedrivits i Storkyrkans Skola. Palle Bjork-
lund och Eolf Jonson har fungerat som ledare for en b'kande skara. Minst
20 man har deltagit varje torsdagskvall.

irets varpa-masterskap blev en ganska exakt upprepnihg av 1976 ars tav-
ling. Regnvader av stort format gynnade Roland Runfast med rutin fran
polobassangen i hans stravan att fbrsvara fjolarsmasterskapet mot ett
med hansyn till vadret stort antal konkurrenter.

Vad var ekonomi betraffar anser styrelsen att var stallning ar ganska
god trots satsningen vid Jubileumsfesten avensom kostnaderna for matri-
keln, som di. framtogs och distribuerades till medlemmarna.
Vi hanvisar for bvrigt till sarskilt upprattad ekonomisk berattelse
och fbreslar Arsmbtet att arets behallning bverfores i ny balansrak-
ning for det nya aret.

Styrelsen avslutar sin berattelse med att tacka medlemmarna for intres-
set, som visats vara arrangemang under aret samt uttrycker fbrhoppning-
en om ett lyckosamt 56se verksamhetsar.

Stockholm den 19 februari 1978.

Ordfbrande

"~

Kassbr Sekreterare


