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Denna GH-are utges med anledning av

l) HELLAS SUPPORTERKLUBBS 25-arsjubileum - se omstaende sida - och
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som inte ar med fb'rut i Supporterklubben skall fa chansen
med pa en trevlig fest och anmala Dig for medlemskap redan
till nasta ars supporterverksamhet for stbttning av den
idrotten.
200:- pa en gang eller i delar - postgiro 65 56 96 - 3
Du ? Stotta Hellas, delta i utlottning av premieobliga-

och penninglotter - dels en gang per manad - 100:- till den
a sista siffrorna ratt med hb'gstavinsten i penninglotteriet -

50:- till de tvS intill - ntunret fore och efter.- dels vid arsmbtet - pS Ditt
medlemsnummer - delta i utlottning av premieobligationer och penninglotter.
Dessutom galler de 200:- for medlemsavgiften i Hellas for respektive kategori,
deltagande i aktiviteter som anordnas av GH och Supporterklubben. Du ar val-
kommen till Hellas badkvallar i Porsgrenska badet- onsdagar kl 19<.00 och till
"Spansta med GH" i Storkyrkoskolans bad- och gymnastikanlaggning pa Svartmanga-
tan. Palle, 18 17 16 och Rolf W. J-son lamnar narmare upplysningar om plats
finns, 0760-33384.

Du ar givetvis valkommen att betala kontant - medlemskapet - vid festen - fraga
efter Gunnar Tennedal.

2) 20-MAMA som gar sondagen den 27 november 1983 kl 19.00 i Medis/Forsgrenska
badet. Alia gamla 20-mannasimmare ombedes sluta upp. Avensom ledare och ovriga
aktiva fran tiden "da det begav sig"c Retroaktiva mottagare av 20-mannanalen
ombedes kontakta Arne Jutner, 42 46 63, eller Bosse Jutner, 81 38 35« (Se redo-
visning i fb'rra GH-aren. ) Efter nalutdelning och askadning av 20-manna samlas
vi i klubblokalen, Kynasvagen vid Stora Gungens vag. Avstigning Sandsborgs T-
banestation - se supporterf esten - men ga at motsatta hallet. For narmare infor-
mation kontakta Arne eller Bosse. Lat oss fa en trevlig "1 jugarkvall" tillsammans0
Per Eskilsson fran Mai mo har redan anmalt sig. i/v y rj

DESSA SKALL VI FIRA
6 nov Gustaf Berglind 70

12 Britt Thelin 50
13 Rolf W.Jonson 75
16 Ingemar Palen 50
17 Erik Ikerlind 80
17 Sven Thelander 50

GAMLA HELLAS POJKARS och FONDE1I FARBRORS MINNE har
postgiro 50 53 33 - 5. Arsavgift GH 25:- Fonden - sma
eller stora belopp - alia ar lika valkomna.
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