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tisdagen den 20 februari kl. 19
Mb'tesplats;
Svartmangatan 20 - 22
Alia GHrare inbjudes till arets trevligaste traff vilken halles i sambond
med arsmbtet. Samma rymliga och trevliga lokal som forra aret d.v.s. de
tjusiga gamla kallarvalven under Storkyrkans skola. Narmaste T-banestation
Gamla Stan. Efter arsmbtesfbrhandlingarna blir det som vanligt en god middag,
bestaende av en lacker landgang, varmratt, 61, vin och kaffe. I dessa tider
da allting bara blir dyrare med cms och moms och allt vad det heter. kommer vi
med en verklig sensation:
VI SANKER FRISET ME!D 25 %
Hela kalaset kostar endast 15 kroner per man. Nastan rena rama REAM.
Som vanligt maste vi be er om anmalan i forva'g till middagen for vi maste
bestalla maten fran annat hall, Ring darfb'r till Falle Bj^rklund tel, 18 17 16
senast den 18 ds. och anma'l dig. Gor det nu meddetsamma sa du inte glSmmer det,
PS. Om du kommer i egen bil finns det mojligheter till parkering pa skolgarden,
Fs.Ps. Snaps och dryckjom till kaffet kommer att finnas men ingar ej i ovanstaende pris.
Bestammelserna for de tre silverpokalerna som Birre fick och skankte till
fri-idrottarna ar nu klara. De har satts upp for basta prestation i lopningj
hopp och kast bland juniorer och ungdom och en jury bestaende av Ferna, Lasse
Hook och dito Haglund kommer att utse clem som skall fa prisen. Styrelsen beslot pa sitt senaste sammantrade att forsb'ka skaffa minst sex liknande pokaler
sa att aven bvriga sektioners ungdomar skall fa ett pris att tavla om under
aret. Om Hellas gar med pa det, tyckor vi det skulle vara trevligt om dessa
priser kunde delas ut vid Bellas jubileumsfest i host.
Besbket pa .Hallv/yllska var en trevlig overraskning, Inte anade man att det
fanns sa fina saralingar att beskada. Ti hade dessutom tur som fick en sa trevlig ciceron, namligen Bertil Nordenfeldts fru. Efterat trevligt i klubbkallaren, da'r landgang och 61 smafcide gott denna vinterns kallaste kvall, men dar
nere var stamningen och varmen hog.
Ett bra forhandstips:

Hellas arsmote torsdagen den 28 mars. Vik dagen^

Vi bifogar detta nr. av GHSaren ett nytt medlemsregister sa du kan halla reda
pa vilka trevliga grabbar du ar klubbkamrat med. Tryckfelsnisse har varit
framme och korr-lasaren var borta sa det har blivit nagra snia fel, raen misstrosta inte for den skull for till nasta GH-jubileum skall vi forsb'ka ordna
med en snygg tryckt sak utan fel, Om du upptacker nagot som ar for tokigt
sa ring styrelsen, vi skall ra'tta till det.
VI SES PA ARSMOTET DEN 20 FEBRUARI.

GLOM INTE

