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lelsen och di gor man sig osSkt den frigan, hur
„.,
— '—^
man gkaii b§ra sig at for att fi samlingen upp
i det dubbla. Det ar val inte si, att man miste locka med Jussi Bjfirling eller nagon annan
stjarna av samma glans. Vi hade faktiskt en liten fixstjarna i bakfickan men ... Si, goda
GH:are, var med i kretsen itminstone en gang om iret.
Men vi ska inte gnalla. Motesdeltagarna fick sig till livs en elegant klubbforing av "Sima"
Lundkvist. Affe Malm, f .d. tassSr av gammalt fint mSrke, hade som revisorsuppleant upptackt, att GHjs ekonomi ar ganska svag och vij,le darfor hoja avgiften till 10 kroner. Mangas ( Allan Adolf sson - Sven T. Johansson - Ernst Sjolander - Kalle Lindblom - Sven Holm
ike Bergqvist, Herbert Lindell m.fl.) isikter ventilerades tills Birre Malm fann iQsningen,
som mStet enades om namligenj
Den som vill och kan skickar in en extra femma till financierandet av GH:s
verksamhet under 1955 « Skulle nagon ha mojlighet att skriva ett storre belopp
pi postanvisningen, gar Sverskjutande medel till
Ungdomsfonden
Det kanske later litet konstigt, att vi behover pengar, men skulle vi i Styrelsen bara sitta
och rulla tummarna, hade vi nog pengar i 6'verflod* Men nu forhaller det sig sa, att vi
fSrbrukar pengar pa t. ex. porton (GHsaren kostar 1? kroner gingen), priser. hjalp till
moderklubben, uppvaktningar etc. St5d oss sa stSder du Hellas.
Kalle Ljung avgick efter ett gagnerikt (bara 6 medlemmar hade inte betalt arsavgiften)
arbete som kassSr. Ake Bergqvist - gammal god idrottsman i bSrjan av 20-talet - kom i
stallet. Annars blev det omval.
Efter m6tet blev det en bit mat saint skamttavlingar, som ellertid drunknade i eftersnacket .
HSjdpunkten under denna del av kvallen blev "Fabbe" Ernolfs (legendarisk Hellas -sk&dis)
ledning av allsangen och klammiga tal for kamratskapet. Se, det ar en akta hellen, annu
spanstigare an f6r 35 &r sedan. Och Sima har annu (pi v§g mot de sjuttio) snackets g&va han ho'gtidstalade.
Hellaslotteriet spurtar, Den 31 mars sker dragningen. Har du annu ej kopt nagra letter,
gack osh g6r det omedelbart. Det ar bara att ringa Herbert (62 80 91) eller Olmin (5? 13 47)
som sager sig vara tacksam f6r redovisning av utlamnade letter. Vi laste for nagon tid
sedan, att en storklubb i Stockholm spenderade 31 . 000 kroner pa ungdomsavdelningen 1954.
Ingenting ont i det kanske, men om den summan jamfdres med Hellas driftbudget f8r samtliga
sektioner eller ca 20.000, kan ju var och en gora sina reflektioner. Sa . . . kb*per du ett
block letter, ger du moderklubben ett gott handtag.
For att tala om nigot roligare kan vi namna, att ungdomarna (samma grabbar, som bekostades
KSpenhamnsresan fSrra iret) lade beslag pa de tre framsta platserna i savSl st. h6jd som
st. langd vid Sthlms Junior DM. 317 av Peller Jensin (18 air) och 144 av Marschall skams
inte far sig. 35 poang till Hellas.
Pile Elker har stigit i graderna pi jobbet (PSrs.Dir. i Atvidabergs Industrier), vilket gav
oss anledning Iyck5nska per brev.
Gunnar Malm (numera lottdirelctSr) passerar livets middagshSjd den 6 april. Vad
yngsta Malm-grabben betytt for Hellas ar si sjalvklart, att vi inte sarskilt
behfiver poangtera saken. Han §r en av grundpelarna i Hellasbygget - nog sagt och det finns minga gamla Hellas vtnner, som vill uppvakta honom pi h8gtidsdagen. Vi bifoga darfor en blankett - summans storlek spelar ingen roll - det
ar som vanligt higkomsten, soo. ar viktigast.

Sven Wallbom. smog sig har forleden in i det akta stindet. FSresten samma kvall, som
arsmqtet hqlls<,
Den 4 mars passade han pi att fylla 60 och di begagnade vi tillfallet blomsteruppvakta.
hans vana maka och till honom sjalv Sverlamna Hellas st;andaret (han lar ha fitt alia
andra utmarkelser frin Hellas). Bland de uppvaktande marktes "Sima" Lundkvist, Yngve
Elmgren, "Moppe" Schyberger, Sven Blumenthal, Sven T. och GH-styrelsen.
Nisse Sandstrom, sprinter av klass f6r lange sedan, men nu ilia !'justerad"i ryggen*
hade enligt egen utsago trevligt pi irsmStet.
Kalle Lindblom skall ha ,en sarskild eloge f8r det han haller red*, pit "trallgSkarria"
och forsoker fa n|ed gan|et pi GHsfiraffarna. FortrSttas ej du lilla hop ...
Trallgoken"Kilis"Kihl3tr8m skylde sin franvaro fran mStet pi bastubadning vid Hellasgarden,, Acceptabelt - men det ar arsm6te bara en gang om aret. Mttaring etc.
Martin Jerlenius far en blomma f6r revisionsuppdraget, som han klarade galant.
Pile Mellin tog nagon timma ledigt for att kvinna vara med pi motet. Han jobbar namligen
nar vi andra sever och "basar" 60 man, som haller gatorna rena pi soder.
Nisse Fogsten har avrest till Kanarieoarna (f6r att mala kanariefiglar gula) och lovat
sanda resebrev.
Resebgev skxille vara roligt emotse fran t.ex. Go'teborg, MalmS, Boris, J6nk8ping och
Langhem. Det var lange sedan vi hade ett livstecken fran t.ex. "Mella".
Sven Te Johansson - Hellasordforanden - meddelade pi irsmStet, att de gamla prisern*
blivit mycket uppskattade och onskade flera. Inventera - gravera - och leverera nigon
gammal sak. Idag och inte i raorgon, ty di faller saken i gl6mska,
Soar^. Skulle man inte kunna tanka sig en traffkvall med darner ute pi Hellasgirden i den
gamla, goda stilen? Med dans - underhillning och en varm korv som avslutning. Detta ar
bara en forfrigan - kan nigon hitta pi nigonting battre si vtlkommen. Skulle man vidare
kunna t§nka sig ett litet avsnitt ur nigon Hellaspjas - idfo 8verlamnas till "Fabbe".
Orienterin^en = di ca 40
vidare upplysningar. Den
dag jst i virbrytningen»
1? april, en sondag, med

man behovs - bor inte glb'mnas bort. Ring Roxne eller Lindell f8r
1 april skulle anmalan ske och vi garantera en utsSkt friluftsRoxnes telefonnummer ar 59 14 28 och orienteringen gar den
utresa pi lordagen och fSrlaggning inomhus.

