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Fa arets forsta dag, nar man ar installd pa att gora nagot gott. tycker styrelsen att det slculle passa bra med inbjudan till nagot trevligt att borja
aret med och lea liar darfor till visning av
HallTiylska palatset
Hamngatan 4. tisdagen den 9 januari kl 19. Vi kommer att fa sakkunnig guide
som berattar om palatsets historia och dess sevardheter* Trots att Hallwylska
ligger mitt i stan ar det inte manga som koramit sig for att besoka det, men nu
bar ni chansen. Efter visningen tar vi en promenad till klubbrummet i Gamla
stan och da kommer det sakert att smaka gott med t,ex. en landgang och ett gott
glas 61, Medtag som vanligt familjen, Priset for visningen och vickningen endast 7:50 per person. Som ni vet maste vi bestalla det at- och drickbara i fb'rvag och sa far vi ju bara rum ca . 40 st, i klubbrummet, Darfor maste^vi som
vanligt be er att anmala er i foryag. Ring Palle l8l?l6 eller Edvin Ilander
531322 senast sb'ndagen den 7 sa ni ar sakra att fa plats. Val mott till arets
forsta traff.
Om det ar nagra GH:are som vill vara med pa varens tre abonnemangsforestallningar pa Stadsteatern sa har vi mojligheter att ordna det. Onsdagen den 24/1
far vi se Gogols komedi Revisorn, sedan foljer en nyskriven pjas av Lars Forsell, Christina, och till sist En Midsommarnattsdrom av Shakespeare. Ring
Palle Bjorklund sa ordnar han biljetterna. Men ring snart.
Lordagen den 17 febr. arrangerar Hellas for tredje gangen Vildmarkssparet ,
skidtavlingen som blivit en succe. ]?orra aret var det ca. 1300 startande och
det ar troligt att det i ar blir fler eftersom tavlingarna hittills skotts sa
fint att alia varit belatna. Ordf. kommer att som forra aret basa for omkla'dningen vid Enskedehallen och dar behovs ca . 10 man till hjalp. Vi hoppas att
det finns GH:are som vill dra sitt stra till stacken nar det galler att hjalpa
Hellas. Ring Palle om du kan och har lust.
Birre Malms jubileumsdag, till vilken han inbjod vannerna i GH, blev en trevlig dag med batfard och god fortaring. Visserligen var vadret inte 'det ba'sta
och skorven var otat sa det regnade i kaffet, men vad gjorde det nar .man hade
trevligt tillsammans med goda vanner. Ett femtiotal GH:are var med bland de
ca . 350 ombord. Birre uppvaktades av GH, Garantforeningen och Supporterklubben
med tre pokaler i akta silver, att sattas upp som pris bland Hellas ungdom.
Han ville inte ha nagon present for egen del och darfor tyckte vi detta var
den basta losningen, Det tyckte tydligen Birre ocksa, for han har skriftligen
framfort sitt tack for att han pa detta satt fick ett tillfalle att gora en
insats for Hellas ungdom. Vi hade ta'nkt oss att pokalerna skulle kallas Birre
Malms hederspris, men Birre ar blygsam och har i stallet beslutat att priserna
skall benamnas: Bengt-Goran Fernstroms, Lars Olof Hooks och Lars Eaglunds hederspris, tre foregangsman i Hellas idrott, och skall tavlas om i lopning,
hopp respektive kast. Statuterna eller villkoren for erovrandet skall givas
av de tre namngivarna.
Fodelsedagar i januari.
Pa arets forsta dag fyller Sven Holm 75 ar, den 4 Jan. Erik Haasum ocksa 75
och den 15 Erik Bylen 70. Vannerna i GH hurrar och gratulerar.
Till sist: Glom inte ringa in anmalan till Hallwylska.
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