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"BEHOVET" denna gang galler HELLAS 90-ARSJUBILEUM octt FIRANDET och
SVIRANDET av DETTA.
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Eftersom inbjudan har utgatt som bilaga i Hellasbladet kan det tankas
-kan det det forresten ? - att nagon har missat detta i GH och Supporterklubben - darfor denna paminnelse.
Fotokopia pa postgiroblanketten.
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HELLAS-DAGEN
Sim o IK HELLAS.
For art fira var pigga 90-aring
skall vi ha en hejdundrande fest

lordagen den 20 maj
~

Som en vardig inramning harvi valt
Gyllene Salen i Stadshuset.

Lordacen den 27 maj.
Hellasgarden, kl. 11.00-14.00
Hellas sektioner
presenterar sin verksamhet.
Hellas-utstallning
i Rastshjgan.
Hellas bjuderalla pa
kaffe/saft och bulle.

PROGRAMMET PA OMSTAENDE SIDA.
ARSMOTE har vi haft i GH. Det blev en stor overraskning for styrelsen
som atervaldes. Arne Jutner, ordf, Lars Akerlind, sekr, Stig Holmin, kassor, Brittis Malm, protokollsekr, Claes Draggart, klubbmastare, och i
ovriqt med manga funktioner B-0 Hansson, Ake Olvall, Sune Svard, Dan
Eriksson. Revisorer Guy Olmin och Lars-Goran Akerlind med Anita Carlssom som suppleant. Gott kak och trevlig mil jo ordnad av Claesse o Eva.
•
(Hellasqarden.)
HERMAN BORTZ och BROR (BROLL7\N) ANDERSSON har tilldelats KLEFBECKSJETONGEN
i GULD. Herman for sina insatser sarskilt inom orientering och Brollan
for sitt ledarskap i numera avsomnade bordtennissektioncn (SM-mastare mm)
och ledamotskapet i OS:
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jubilarcn tar emot i

KI. 16.00
Halien, varvid tillfalle ges att uppvakta. Darefter utdelas Hellas utmarkelser.
Alia arvalkomna att delta i dessa glada ceremonier.

Jubileumsmiddag i Gyllene Salen
KI. 18.15
Samling med valkomstdrink.
KI. 19.00 (Prick)
En festlig middag serveras.

Vi raknar med att snacket
kommer att floda
mer an vanligt (om mojligt).
Darcmot har vi starkt
begransat middagstalen.
Lalle Fursts nobeltestvana
orkester skall underhalla
med ljuva toner
och eggande rytmer
till Dans.

Priset for denna guldkantade
helafton ar 275:Ett kraftig subventionerat
pris som inkluderar aven
dryck fore och till middagcn.

Kladsel: Kavaj.
Vi halsar dig
med akta (elleroakta) halft
Hjartligt valkommcn
till ett minnesvart jubileum.
FESTKOMMITTEN
Passa pa nar Hellas bjuder till!
Anmal med inbetalning pa

postgiro 405158-7 senast 1 april
garna med bifogat inbetalningskort.
Ange namn pa anmalda personcr
ocli dcras sektionstillhorighct.

