Nr 2/1992
SPRAKROR FOR S&LLSKAPET GAMIA HELLENER UTGES VID BEHOV OCH BEHOVET NU KR
SALLSKAPET GAMLA

HELLENERS

70-ARSJUBILEUM

som skall firas i och vid HELLASGARDEN fredagen den 15 maj 1992 enligt program
pa omstaende sida.
Bestyrelsen for festen vill ha Din intresseanmalan sa fort som mojligt och garna
innan 1 maj. Kostnaden ar som framgar av "baksidan" 150:- och beloppet insatts
pa GH:s postgiro 50 53 33 - 5.
Telefonanmalan kan ske till klubblokalen mandag-fredag mellan 11-13 pa telefon
08 - 659 40 23, eller till nagon i styrelsen.
SOM EXTRA ATTRAKTION flyttar vi i ar GH-M&STERSKAPET i VARPA till jubileumsdagen
med start kl 1600. Inkastning fore denna tid. Var - givetvis vid Hellasgarden.
EN NY MATRIKEL &R KLAR

och har bSrjat distribueras "f5r hand" med anledning av att den gatt upp i vikt
och kostar 9:- att sanda ut och det blir stora pengar om man skall ta denna summa
ganger 450. I slutandan blir vi val andock tvungna att sanda ut ett start antal
till de medlemmar vi inte nar med hand i hand-metoden. Den som darfor har en TIA
over att sanda pa GH:s postgiro sa ar dom slantarna synnerligen valkomna. Postgiro
som ovan 50 53 33 - 5. I sa fall far Du den omgaende med allmanna posten.
ARSMOTET tisdagen den 18 febr i Ravinens kak intill Hellasgarden blev som vanligt
en trivsam traff dar styrelsen omvaldes med Arr£ Jutner som ordf , Stig Holmin som
kassSr och Lars Akerlind som sekr och ovriga med speciella uppgifter Claes Draggart,
Kjell Gustafsson, Bengt-Olov f&nsson, Jan Hernelius (nyval) , Bo Jutner, Brittis
Malm, Ake 01vail och Sune Svard.
Pa forslag av Ake Olvall bildades en fond inom GH - FONDEN FOR KLUBBLOKALENS BE- VARANDE.
Det har ansetts angelaget att bil.da en fond vars avkastning pa sikt skall trygga
att Hellas inklusive GH och Supporterklubben har en klubblokal. F n klarar Hellas
ekonomi detta men det kan bli hardare tider och en klubb utan klubblokal for samling
och arbete ar inte mycket vard. Fonden fick genast en grundplat genom att Brittis
~ Malm, Ake Olvall, Lars Akerlind och Arne Jutner vardera tillskot fonden en tusenlapp. Fondens postgiro ar detsamma som GH:s - alltsa 50 53 33 - 5.
ARSAVGIFT har vi i GH. Den har inte foljt med inflationen utan kvarstar pa 50;Bade "vanliga" och "standiga" medlemmar har oinskrankt ratt att betala denna summa med ev tillagg av en slant till FONDERNA. Om ingen sarskild fond namns sa tar
styrelsen pa sig att fordela pengarna pa lampligt satt till de av GH forvaltade
fonderna, FARBRORS (lang och trogen tjanst och solidaritet mot klubben) ,Palme'rs
( juniorstipendier) , Jutners (veteran/motsvarande ) , Klubblokal fonden - se ovan.
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Var kassor - Stig Holmin pa
vag in mot vaxlingen vid
Frihamnsporten om/kring ar
1930
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GH jubilerar fredagen den 15 roaj 1992 i och vid Helasgirden.
GH ar i dag liktydigt med Sallskapet Gamla Hellener. Man startade 1922 den 15
maj i Borsrestaurangen i Enskede slakthus under namnet Sallskapet Gamla
Hellaspojkar. (Qvinnan hade som bekant d§ inte vunnit tilltrade som medlem i
Hellas). Namnet foreslogs av Dicken Andetsson-Brennius, di 34 ar gamma!.
De fiesta av de forsta medlemmarna i GH var i aldersskiktet 28-35 ar, men enligt de
davarande och aven de nuvarande stadgarna kunde man vinna intrade redan som 27aring om man varit med i Hellas i tio ar. Behovet av att g§ langre ner i aldrarna
kanske bor diskuteras, d§ idrotten i manga fall utvecklats s§ att man redan i 20-arsaldern lagger av med elitsatsningen och darfor kanske forsvinner ur gemenskapen om
man inte fangas upp av GH.

Vi vill redan nu meddela att recepn'onen ar i klubbrumsdelen i den s..k
RASTSTUGAN dar Du far nagot att forfriska dig med innan Du gar in i den stora
lokalen dar UTSTALLNINGEN HELLAS 90 AR ater kommer att monteras upp.
Sedan kan Du folja en snitzlad bana - banlaggare Bengt-Olov Hansson med K Hustru
Solweig - och se vad dom har hittat p§ vid KONTROLLERNA. Har Du tid over
innan hdgtidssammantradet s2 finns det sakert manga att odla gamla idrotts- och
andra minnen med.
Forlangningen med mat och dryck och dans brukar i GH-kretsar vara sjalvgaende.
Normalt mycket svart att f§ saga nagra ord i saraband med den hoga stamning som
brukar rada och som sakert kommer att rSda under festen.

Hur som heist, fredagen den 15 maj firar vi GH 70 ar,
och det med ett program som borjar med

Med hanvisning till ovanst§ende sS galler att de 150:- racker till kak och
forfriskningar i vanlig ordning. Betraffande starkare drycker an vad bar avses ar det
resandens ensak att medfora "forgyllare" och vin i den omfattning som anses pakallat.

Diverse aktiviteter redan vid 16-tiden for att sedan mynna ut i

Alltsa, Val Mott i Hellasg&rden den 15 maj.

Ett Hdgtidssammantrade kl 18.30 och darpS foljande

Sallskapet Gamla Hellener
Middag/supe bestSende av
Sillbord, smor ost och brod
Azadopagris
Sallad, potatismos och appehnos
Kaffe med kaka och punsch (om sS onskas)
Vatten och lattol
Dans till fornamligt disco och mycket annat.
Vi hoppas att derma fest skall b!i en samling for HELA HELLAS, inte bara for
medlemmarna i GH. Fru, Fastmo, Sambo, Sarbo, Bam, Hundar, Kattor och andra
husdjur mS medforas. En forutsattning for stallhallningen ar dock att man foranmaler
sig och seaast den 1 maj inbetalar kr ISO:- pa GH;s postgiro som ar 50 53 33 -5,
postgirotalong bifogas och mark denna med "FESTEN". Foranmalan mS aven goras
a tel 659 40 23, mSnd - fred 11-13.
Givetvis star det var och en fritt att aven utnyttja de ovriga rubrikema p§ talongen.

Ame Jutner ordf, Lasse Akeriind sekr, Stig Holmin kassor, Claes Draggart,
Kjell Gustafsson, Bengt-Olov Hansson, Jan Hemelius, Bo Jutner, Brittis Malm,
Ake Olvall, Sune Svard.

