GH: aren/HELLASSTJPPOHTEHN
Nr 1 - arg - 22 - 1975

75-01-24

KALLSLSE TILL SA'LLSKAPl'JT GAHLA HELLASPOJKARS ARSMOTE

t

1975

liotat har forlagts till lordagen den 22 jVbrua_ri ombord pa Vikinglinjens
fartyg VIKING 4, vilken avgar fran Lcvridonviadukten (Vikingterminalen)i
S^adsgarden (naston vid Fafangan) kl_ £8_.pO_»
•
Ombord disponerar vi en konferenslokal.
Programmet for arsinotet och dMrraed saaimanhangan-de batu&lykt till Mariehamn
ar tankt enl foljande 0
08.00 (senast) sarnling i konferensrurriiaet pa Viking 4° Kollationering.
S On/

OS.JO arsmote

09.00 Hikael Kiefbeck, Farbrors brorson^presenterar glimtar och poiinger ur en uppsats om Farbrors tid som riksdagvsr:iu.r.0

09.30-11.15

Mikael samlar minnen om .Farbrors verksanhet i Hellas och
ovriga minnen ur Farbrors liv som prelat i Katarina och Sofi-A
f o r s am 1 i n gar.
Uppgiftslamnare: Det ar angelaget att sa manga aldre hellener sora niojligt staller upp - siirskilt de son har nagot att
beratta om Fa,rbror»

^

11.15 lunch
Efter lunchen fortsatt samva.ro och .ev fortsatt djupdyknirig i
minnenas skattka'nraare,
14.40

(finsk tid'5'Ankoaist till I'lariehamn* Tiden i Mariehainn disponeras efter
resandens egen sr,iak och intreGse0 Glom dock inte att aterresar
sker enligt finsl; t_id_ kl 16030 for de son int$ avser att ove::-natta i Marieha:.rm enl nedanstaende erbjudande.

l6.30 aterfard enl ovan0 Konferensrurnnet disponeras for sanvaro. Matfragan under atertaget ar resandens encak. Manga Tarianter finns dock - stora
sraorgasbordet aly°. — t cafeterian, baren mm

. •

DS IjSOHOHIoKA FORUT3A:vT3IEGAR FOR AJlSKOTESFARDSK AR
kroner 30:- "for resan tur och retur inklusive sto:r-a smorgasbordet under litres an.
For den som onskar stanna kvar i r.-^iehamn over natten har vi reserverat etb
antal rum pa Hotell Arkipelag - det senast uppforda hotellet dar alia rum ar
forsedda med bad och separat toalett- till ett pris av 83:- per person i dubbelmm inklusive frukost och resa.n tur och return (For den som onskar delta i
lunchen pa utresan (ej obligatoriskt) till]coaner da kr 19:-.
Den som onskar" TIG if ora" kvinnlig filgring och barn, liar att annala detta santi_digt med egen anraiilan0Vi reKyrvers.r oss dock for ev platsbrist (for dr..mer och
barn) under arsinotet.
Anmalan kan goras genom att sand a over neda,nst;1ende "blanket t eller genon raint
lig anr/i?ilan. till GTI-funktionrirer - se telef oiif orteclcning omstae^nde sida.
ANI-'KLAH TILL ARSHO^ETET DEN 22FIOBRIJARI 1975 (Senast den 6 februari 1975)

f T 1 Tur 'och retur, mod lunch kr*30:- per person
Tur och retur, dubbelrum pa Hotell Arkipelag, " inkl frukost, kr 88:Som ovan, overnattning i Marieharan, plus liinch -under utfarden £ 19:Avgifter pa postgiro 50 53 53-5 (GH.), Anm till Arne Jutner, Bjorngardsg 15
116 26 Stockholm

VAR NU BUSSIG M3DDJ3LA DIG SA SIA.RT SGH MOJLIGT TILL NS
be'.r deltagande i arsmotesresan.
Arne Jutner, Bjorngurdsgatan 15, 116 2.6 Stockholm, tel bostaden 42 46 65
Lasse Akerlind, bostaden 64 02 87, Sti.g Holmin, bostadon 43 78 03,
Rolf If. Jonson, tel bostaden 0760/33384, Palle Bjcirklund, bost 18 1? lftf
Edvin H llander tel 53 13 2?.
Ju. forr.'dessbattre 1
3TIG HOLMIW (65 den 24 jan)
^,
har gatt i pension fran GM och kon:mer ITU belt att agna sig at inkassrlnsf a1/
medlemsavgif terna i GH. Stt gott rad till mecllemmarna ar darfor - de aorn a'-'.nu
inte erlagt arsavgif ten kroner 15 •— - att omg-aende inbetala av.(jiften pd Sailskapet Gamla Hellaspojkars postgiro 50 53 33 - 5» A'ven standiga medleriraar ^.r
valkomna ned ett liknande belopp - inbokas pa uppvakts;fonden eller1 fondon for
forhojda portoavgif ter - m a o mycket valkorrmet I 'S.--..?."'
SUPPOHTZRKLTJBBEUS D31VS 1975

"STOTTA HELLAS"

har fatt ett nycket gott gensvar.
EYA MEDLEKIAR sedan sist
Susanne Asp, dotter till K-G ned sar;;; :a efternamn, 17 lib'star gaanal, Tusrse 7.1 o'.:^
berg malca till Alex, cclv aterkonnen till fadavshuset Gunnar Tennedal* ALLA LES3A CCII ALLA GAKLA MEDLEl-^IAR (1974)

kva,rstar pa avtalade 150:- med bl a atfoljande bastukort till Hellasgardan, 'f.^"*»
tillkomna maste dock rakna med - om de onskar att bastukortet skall In^a — at't
betala 200:-. Sanima sunuaa har ncmligen Eellasraotion blivit tvingad att ta ut
av nya medleniEar. Detta ned anledning av forhb'jda avgifter vid Hellesg'.x-cler.f;
bastubad-fran J:— till 4:- per bad. Pamiljerabatten ar som i fSrra Siippor"r. -rn
nanmdes 75sSom tidig-are niirnnts ingar i Supporterav^if ten, 150:- ej bastukort
200:- sed bastukort till Hellasgarden (se dock 1974 3-rs inedlemiriar ovaj»), i o-vrir
delta.;;ande i utlottning av premieoblis,a'::ioner och eenninglotter (nov/dec)» frl«biljetter till Hellas hemmamatcher i handboll, nojlightet att delta i notionen
Spansta msd GH i Storkyrkoskola,n, torsdagar kl 20000,....teatera'bo:aneman^6nf och
ovriga aktiviteter ingaende i GH och Supporterklubben*
HSLLAgl SUPPORTEHKLUBK, postgiro 65 56 96-3, 150:- resp 200:- pa en gan^ silo:: i
delar, Gack till posten I
TOHHE TIR2K, numara pensionerad prelat och bosatt nfonstans norrut n^rnare
bestamt i Hoverberg, har sant Ijartliga halsningar. Undrar forresten om Inte
Torne slar ut Jan Lindblacl nar det galler att harma f'gellaten ? Om inte,
tar han fiolen till hjalp sa ar han oslagbar.
'
71 PKINHER OM
teaterabonnemangen, anmalan till Palle och Brita, tel 18 17 16,
^pansta raed GH i Storkyrkoskolan, torsdagar kl 20.00, - Rolf U. Jonson, lapnr.r
•upplysnin'-ar, tel bostaden 0760/33384JAG(Jutner) TACKAR
Lennart Brunnhage i Schv/^el-bz och Sigge Pernbeck i Sturebadet for deras papp—
kande a,tt ntunret till Supporterklubbens postgiro var glomt i akvisitionsbrovo-talltsa vakna killar i affHrer - for den som glomt numret sa ar det 65 56 ?6-.3.
TILL SIST
fir red for denna avisa be om benaget overseende betr ev olampiiga forrntlo
ar, slagfel mm, da avisan ar tillkommen som EXPRESSNURISR med anlednlng iv
kallelsen till arsmb'tet - styrelsen vill sa garna pejla intresset i god

KOSTNADEN
fb'r derma charmanta tur ar for resan tur och retur samt lunchen (stora smbrgasbordet) kr 30:- (Slutuppgbrelse annu inte klar med Vikinglinjen). .
Den som bnskar medfbra kvinnlig fagring och barn har att anmala detta i van—
lig ordnlng. Vi reserverar oss dock fbr ev platsbrist (for darner och barn)
under arambtet.
. - . . . . •
FOR DEN/DE SOM ONSKAR STAUNA KVAR OVER NAT TEN I I-1ARIEHAKN

har vi bokat 25 dubbelrum pa Hotell Arkipelag. De betingar ett pris av 88:i vilket pris ingar frukost, och resan tur och retur Mariehamn-Stockholm.
Pbr den/de som tar detta alternativ och bnskar delta i lunchen under utfarden (stora smbrgasbordet) tillkommer 19:- per person, I den handelse intresset blir stort fbr denna resform kouuner rumsreservationen att bokas i den
ordning anmalningarna inkommer» Huruvida ytterligare rum kan ordnas ar i
skrivande stund oklart.
NYA STAIIDIGA MEDLEJiLlAR I GH (vid genomgang av medlemsregistret har konsta-fcerats
viss fbrsuinmelser - an del av nedan forteckno.de medlemmar skulle tidigare ha
kallats till standiga)

^

Styrelften kommer att pa arsmbtet fbresla fbljande till stiindigt ledamotskap.
Edvin Svensson, Henning Loggert, Bertil Nordenfelt., Herman Bortz, T Sbsta
Eriksson, Erik Alcerlind, Bertil Berglind, lennari Marteng, Bo Theander, Nils
Horjel, Hans G Bengtsson, sten Thernon, Gunnar Stenbeck, Hakan Blumenthal,
Holg,er Eklund, Carl-Eric Ekstrbm, Erik Lindblad, Erik Palkharamar, Hans Sjoberg,
Jerker Axelsson, Dan Eriksson och Prank Strom.
Med det standiga ledamotskapet fbljer givetvis avgiftsbefrielse raen styrelsen
hoppas att de som ovan kallats i likhet ined brriga standiga medlemiaar betalar
-frivilligt - var blygsainma arsavgift p& 15:-. Annars kanske vi far bbrj& fundera pS om vi inte maste hbja densararaa. Om nagon mot fbrmodan skulle ha glotat
GH:s postgiro s& ar det 50 53 '33-5, och arsavgiften for 1975 koaraer att fbresi*
slas arsmbtet att vara ofbrandra^ under 1975 - alltsa , 15:-.
SYEN MAIM - le^endarisk Ibpare i brbdraskaran - har lamnat kamratkretsen^
avensom DAVID GERMAN
v

.

r

,

AffiaiNI,IIGSBLANKET!r TILL ,-RSMUTiST DEN 22 PEBEUARI
Namn:.........»,.«,».,,»»,..

' **

1975

*"*

• • ••

Tur och retur, med lunch kr.onor 30:- per person
Tur och retur, dubbelrum pa Hotell Arkipelag, frukost pa hotelier kr 88:per person.
"f

Som ovan kroner 88:- plus lunch under utfarden kr 19:- per person
Anmalan for bvernattning i Mariehamn bbr vara Arne Jutner tillhanda senast
den 21 januari 1975. Adress Bjbrngardsgatan 15, 116 26 StooJcholm
Resp avgifter insattes pa Sallfefeapet Gamla Hellaspojkara postgiro 50 53 33-5.
Anmalan till dagturen/arsmbtet om mbjligt sa tidigt ni kan - dock senast den
6 februari 1975 under sarnma adress som ovan.

i

CONGRATULATION AND JUBILATION

Jan 7 Alvar Swenson
8 Nisse Luthman
27 Lennart Mossberg

60
80
60

Mars 4 Sven Wallbom
19 Edvin H Alander
28 Uno Gregoriusson

80
75
50

Febr 3 Carl Sakjc
4 Bo Backstr5a
9 Sigvard Malm
12 Gosta Andersson

50
60
50
75 (bowling)

IN GOD _1UL och E T l GO I I NYTT AH onskaS UH:are 01^1 Supporters
au GH-styrelsen.
Arne Jutner
Ake Bergqvist
strom

Lasse Akerlind
Nils Luthman

Gusten Olmin

Stig Holmin

Edvin R Alander

Palle Bjorklund

Rolf UJ. Johnsson

samt reuisorerna Harry Fager-

och Sune Suard

"~

