Supporterklubben visar klart och tydligt,
att Jin lever klubbkanslan - sarskilt
bland de aldre GH:arna« Den ger ocksi
andra intryck - stor givmildhet, nar det
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galler ungdomsfonden och hithorande tingo
Och si har i Juletid passar det med ett
extra tack till alia - bide de, som finns i listan har nedan och de som
annu ej "kommit sig for". Den, som vantar pa nigonting gott, vantar inte
for lange,
Listan over tecknarna ser ut pi fbljande satt (vi reserverar oss dock for
namn, som kommit in, sedan detta skrivits);
Simon Alenius
Carl Awell
Curt Atterday
Eric Backstrom
Ake Bergqvist
Gosta Bergstrom
Dicken Brennius
Gb'sta Callius
Lennart Brunnhage
Sven Blumenthal
Hagbard Dennel
Olle Elker

Nils Fogsten
Stig Gothlin
Harry Genborn
Karl Haglund
Rolf Hagstrand
Adolf Hellquist
Gunnar Holm
Sven Holm
Harry Janson USA
Arne och Gunnel
Jutner
Olle Gaimer

Oscar Kihlstrom
Ivar Liljeqvist
Herbert Lindell
Karl Ljung
Erik Lundkvist
Bertil Nordenfelt
Arne Marteng
Gusten Olmin
Georg Robell
Emil Salgard
Olle Landstrom
Peder Rigard

Ernst Sjolander
Nils Sjobladh
Adolf Strom
Carl Strom
Sture Roden
"Farsan" Thorsson
Sten Thernon
Edvin Alander
Birger Bigrell
Iwan Hartley
Nils Nilsson
Franz Strauch

(de fyra sistnamnda verkliga supporters)
Ett flertal har sant in mer an en irsavgift. Samtidigt kan vi papeka , att
det gar mycket bra att sanda in ett mindre belopp - allt efter rad och
lagenhet = nu och resterande vid lampligt tillfalle0 Adressen ar Sallskapet
Gamla Hellaspojkar Stockholm K och postgirot ar 50 53 33 «
Simon Alenius har lamnat vankretsen efter en svar sjukdom0 Strax fore Birres
f odelsedagsf est ringde han upp mig och kande sig sa pigg, att han amnade
sig ut till Hellasgarden., Men det var bara ett sista uppf lammande och han
avled pa Sofiahemmet och jordfastes enligt onskan i stillhet i narvaro av d€.
narrnaste Hellasvannerna.
Med Simon gick en stor liten hellen in i den Eviga Vilan. En akta urhellen,
som borjade i PG 1904 och fb'ljde sedan klubben i vatt - han var god simmars
och en av de forsta polospelarna har i landet - och torrt - enkannerligen
friluftsliv (och segling i Gaddvikens Segelsallskap) , skidakning och bowling(han startade Hellas Bowlingsektion) . Vi lyser frid over minnet av en sall=
synt god kamrat.
jl.Erik Asperyd har koinmit till mogen alder och sallar sig till 5
den 25 december,, Erik har varit ute i riktiga blasvader och ar typen for en
hellen, som star pall i alia skiften, Han var val mannen bakorn Hellas storhetstid inom friidrotten pi JO- och 40-talen mest kanske genom sitt vansalla
vasen och auktoritet, som dock - tyvarr - numera tagits i anspr&k i stbrre
sammanhang inom svensk idrotto Vi ar bvertygade om, att det ar manga gamla
Helldsvanner, som vill hedra honom pa bemarkelsedagen och av denna anledning
bifogar vi ett girokort,
Santesson ar bara en dag yngre och fyller silunda 50 den 26 dec ember*,
Han var en hejare pi kortdistans pa 3^-talet och hedrade Hellas genon fina
resultat och gentlemannamassigt upptradande. Han har ocksi minga vanner,
som vill vara med om en liten giva, vartill blanketten ocksi kan anvandas
Skriv bara, hur du vill fbrdela bidrageto
Vi kan ocksi halsa fr°.n Sven Victorin, som varje ar sander sitt Julkort i ar med bild av sig 3Ja.lv och frugan Sonja» Hans adress ar 214 Lawton Ave<
Cliff side Park N.J,, och si till slut
•*?

GOD JUL OCH GOTT NYTT AR!

