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I SOMMARENS SOLIGA DAGAR

aterkommer vi med nagra smarre meddelanden bl a darfor att yi tappade bort
ett par jubilarer i fSrra numret. Sommarens och hBstens lista fb'r
CONGRATULSION AKD JUBILATION skall >ha foljande utseende. (Hoppas BU att ri
inte tappat nagon aven denna gang.)
Jxinl 26 Ells Johansson
60 August! 2 Carl-Erik Ekstrom
70
n
29 Birger Bentele
60 September 9 Inge Eriksson
50
Juli 4 Lennart Klang
50 "
13 Carl A Nelson
75
*
9 Malcolm Murray
70 Oktober 6 Bertil Martensson
50
M
13 Bror-Ebbe Andersson
50 "
10 Bengt Logardt
60
n
18 Bror Allan Fransson
50 "
22 Gunnar Holm
60
"
27 Allan Malmgren (bastun) 75
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RAPPORTERAS att fotvandringen i Nackareservatet tisdagen denfrrfrnglbier en
succe*. 26 GH rare/Supporters fick bade andlig och fysisk spis i ddn vackra
kvallen, Arne Nyhamar delade med sig av all den visdom och kunskap han har
om "vattenverket" pi Kalltorpshojden, om praster och kaplaner, om klockarankor mm fran srujinen tid. Den lugna promenaden som utlovats blev dock i svettigaste laget men strapatsernas glomdes snabbt bort vid den avslutande brasan
och korvgrillningen, dar som vanligt ett antal sannings-tvivelaktiga historier
berattades, Manga uttalade sig for nya "strapatser" till h5sten.
ERIC HAASUM (8l)

^^

tog hem GH-masterskapet i varpa tisdagen den 4 juni p& Granby. Det ar bara att
ta hatten av och stanna i djup beundran for spanstige oldboy, som i 24 kast
slog ut sina betydligt yngre med- / denne/
(8l)/
tavlare oia man i sammanhanget inte skall rakna in Herbert Lindell, som efter
halva tavlingen lag pa tredje plats och d& tog sin Mats ur skolan»
^esuitat: l) Eric Haasum 2) Lasse Ikerlind 3) Stig Holmin 4) Knutte HellstrSm
5)Arne Jutner 6) Erik Torparn Ikerlind 7) Ivan Hallgren 8)Harry FagerstrSm
SPANSSA MED GH i Storkyrkoskolan torsdagskvallar beraknas dra igang till hbstenII :e aret - torsdagen den 12 September,
Pi MANGAS 3EGARAN vmdersoks mojligheterna till en utflykt i osterled - Aland
eller Aboland - omkring den 14-15 September. Vi ber att f& aterkomma nar vi
har fatt fastare uppgifter,
ARSAVGIPTERNA i
GH kroner 15 insatts lampligen pS. postgiro 50 53 33 - 5 och
Supporterklubbens 150:- pd en gang eller i delar p& postgiro 65 56 96 - 3»
ROL? DILL25N

klubbens ordforande under aren 1948-1951 har lamnat kamratkretsen, Han var
aven ordforande i GH aren 1952-1953.
UPPLYSNINGAR lamnas av foljande

Varpa och "pingis" Knutte Hellstrom, tel 18 44 80
Spansta med GH
Rolf W. Jonson , " 0760/33384
Teaterbiljetter
Palle och Brita , " 18 17 16
GH-medlemsavgifter Stig Holmin

, «

43 78 03

GH i ovrigt av Arne Jutner och Lasse Akerlind, tel Arne 42 46 63 * Laeee 64 02 87«
Supporterklubben Arne Jutner, tel 42 46 63
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DU VET VA"L ATT DU F(5R 150l- KAN BLI MBDLgM I HELLAS StJPPOBTERKLffBF
Sup'poirterklubbins stattning av Hellas 1974 har fitt benamningen HELLAS I-TOPP
"Stottliingen* har redan god anslutning men utrymme finns fdr flera -for de
150»- far Du foljande formatter!
'
'
'"
Medlemskap i Hellas (varde 40:- for seniorer, resp lagre ,avg ungd/jun)
Badkort till Hellasgardens bastu (vardet i pengar mycket hogt, vardet psykiskt
och fysiskt svindlande)
Pi medlemsnumret - vid full betalning - delta i utlottning av premieobligationer
och penninglotter (cia nov/dec)
-

<
*

Fribiljetter till Hellas hemmamatcher i handboll - handhas av Gustav Andersson,
tel bostaden 38,21 46.
Delta i Spansta Bed GH-gymnastiken i Storkyrkoskolan (&ter i host) torsdagskvallar*
Teaterabonnemangservice genom GH - Palle o Brita,

\a i

Medlemskapet i Supporterklubben berattigar aven till familjerabattkort vid
Hellasgardens bastu (saval dam-som herr). For 50:- blir Du alltsa ftom rabatt"medlem medlem i Hellas och dessutom fir Du bastukortet. Sadan medlem far dock
icke delta i utlottningen enl ovan,
GOR SLAG I SAKEN - Supporterklubbens postgiro ar 65 56 96 - 3. Avgif ten 150:kan betalas pi en gang eller i delar,
. "
x) Caller aven s Ic samvetsaktenskap och liknande

.
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UPPLYSUIKGAR betr Supporterklubben lamnas av Arne Jutner, 42 46 63.
Arne Jutner som alltid ar generbs overlat till undertecknad att
fylla resten av sidan med n£got som kunde vara aktuellt,f 5ljer har
nedan nagra sadana.
Konsulent. Efter en utflykt pa 3 man. till IPS ar jag aterbordad
till fadershuset p£ i stort sett samma vilkor som tidigare .
telefontid och besbkstid 0900-1200 mand.-fred i klubblokalen onsdagar
mellan 1700-1900 for forsaljning m.m.(men ring alltid fore besdk jag
kan vara ute) 43 28 15
Medlemsvard. fran och med 15/6 finns Hellas medlemsregister p& klubblokalen och skall skotas harifran av den anledningen kommer med nasta
nununer av Hellasbladet en bilaga som jag hoppas att ni fyller i omg.
det ar mycket viktigt att ALLA gdr det och dessutom s4 noga som mdjligt
Tack p£ fdrhand.
v

Hellasdagen vid Hellasgarden som ffirra aret blev s& trevlig kommer att
upprepas i ar

Sdndagen den 6-te oktober sker det vik den dagen redan nu

betraffande programet ber vi att f& aterkomma senare .
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Bingo. Hellas spelar tillsammans med 21 andra fdreningar alia dagar- och
kvallar detta inkomsgivande spel p& LAS/Vegas DrottningsholmsvSgen ?
(i Tempohusat}' &6V ett b^Sdk o» 'det roar dig

»*

Glad Midsomraar
Olle G.

