
Gasterna mottes vid ai'tagsTiigen med
fana och musilc. Nedan representanter for
gamla gardet — Gotthard Arell, matmamman
Tant Karlsson och Daniel Johansson — i
sina stdtliga bygdedrakter.

Jubileum pa Solsater.

Somlagen den 31 aug. var det hogtidligt
pa Solsater, da firades 25-arsminnet av Gil-
lestugans invigning. Sjalva 25-arsdagen in-
foll redan den 30 juli, men for att fa sa
stor anslutning som mojligt hade jubileet
forlagts efter den »varsta» semestertiden.
Qch anslutning blev det; inemot 200 med-
lemm'ar och gaster hade horsanmiat in-
bjudan.

Vid lunchen halsade KFG:s v. ordf., Elis
Fortell, valkommen och Gotthard Arell re-
dogjorde for Solsaters tillkomst och bety-
delse for Gillet. Och darefter foljde gratu-
lanternas langa rad. Representanter for
Ungdomsringen, Stockholms distrikt, Alands
Ungdomsforbund, FSreningen Brage i Hel-
singfors, Kulturella Ungdomsrorelsen, Ty-
reso kommun m. fl. framforde sina halsnin-
gar och manga gavor overlamnades. Eiks-
styrelsen uppvaktade med minnesplaket, Sv.
Simforbundet med diplom »fb'r fortjanst-
fullt 'arbete for simidrottens framjande»,
KUB med vikingaskepp, Slattergillet med
jattestanka, Helsingfors-Brage med bagare,

en medlem med en 100-lapp »som hjalp till
armatur» och som ett minne av Gustaf
Karlson overlamnade fru Harriet en valdig
kopparkittel, en gava som de ofta talat om,
men som aldrig hann lamnas medan Gustaf
levde. I telegram och brev lyckonskade
Samfundet for hembygdsvard, f. borsdir.
Belfrage, prof. I^indblom och manga, manga
fler.

Gillets guldmarke, som utdelades forsta
gangen vid Solsaters invigning och sedan
dess utgatt i endast ett 20-tal ex., ett i fcir-
hallande till verksamhet och medlemsnum-
merar litet antal, overlamnades nu till Lisa
Bjurgren, Rut Fortell, Elsa Olsson och
Vallentin Vail.

Solsaters Jubileum blev en minnesrik glad-
jehogtid. Programmet var gediget och vad
som sades var inga gangse gratulationsfra-
ser, utan valbvertankta, allvarligt menade
ord. John Grandells ypperliga tolkning av
Solsatertanken, som slut'ade med en for-
hoppning om »att Solsater ma fortsatta
lysa som en fyrbak till ledning for svensk
ungdom» ville alia sakert instamma i.

Imponerade var ocksa dagspressens repre-
sentanter. De gjorde god'a och sa langa
referat, som det over liuvud taget ar moj-
ligt att fa med i ett mandagsnummer, da
sporten - - dessvarre pa bekostnad av sa
mycket annat — maste ha sina 5—6 sidor,
inte ens serierna i division 3—4 far bli
overstaende. Tack ska Ni ha!


