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Vinterualatset.

Valkomna alia GHtare med fruar, flammor och barn b'ver 11 ar till Vinterpalatset
tisdagen den 26 mars kl. 19,30 ciar vi far se filmen "Sa vanns Vilda Vastern",
vilken enligt de so.a sett den skall vara fullstandigt fantastisk. Pris 6:- kr.
mot ordinarie 10:-, och vi h?-.r fatt hela lii.kta.ren, de basta platserna, reserve-
rad for oss, Denna rytnmer IJ+O platser och vi kan med sakerhet gp.rantera att det
blir fullt, sa darfor ar det bast for dem soni vill se filmen att anmala sig om-
g&vsnde till: Palle Bjorklund 18 17 16.

Arsmotet.

r- den 5 mars blev som vrnligt en verkligt trevlig traffkvall med ovanligt stort
deltagareantal, c:a 50, vilke^ var gladjande. Kvallens "pratmakare" Arne Borg
v~r i god form och berattade pa sitt alldeles speciella satt om sitt liv som
idrottsidol. God mat och dryck och trevligt rundprat fram till smatirainarna,
P.S. Styrelc:;en blev ©-pKral4.

^~
Stadsteatern.

Kasta forestallning for de som har abonnemang blir tisdagen den 2 april, da vi
fa se "Bara en barberare" en pjas av Schehade.

Sy. Dagbladet.

Visningen av Svensko. Dagbladet ar nu faststalld. till mandagen den 6 m?.j, .tlfter-
som det sir langt dit kommer vi att sand?, ytterligare ett meddelande.

Varutflykt.

Styrelsen haller pa och planerar for en utfard. en sondag i ma3 med buss till
Sigtuna och Skokloster. Uet ar meningen att deltagarna. skall medtaga matsiick
som vi, on vadret blir vackert, kan dxika upp i nagon trevlig skogsbacke. Pris
for bussresan blir c:a 5s- kr. Ytterligare upplysningsr kommer vi att lamna i
nasta nummer av GHtaren, men dat ar klart att styrelren redan nu ar intresserad

_̂ av att fa reda pa hur stort intresse det finnes inom GH for detta projekt. Ring
garna nagon i stryrelsen och sag vad du tycker.

Kya medlemmar.

Styrelsen vill ha hjalp av alia GH:are att skaffa nya modlemmar. Om du har nagon
kamr?.t inom Hellas som annu inte gatt med i GH sa ge honom en liten paminnelse
om att h?n ar valkommen. Det firms sakert manga son garna vill vara med om de
b?,ra far en liten patryckning.

Herman Bortz, gammal fin orienterare, fyller 60 ar den 26 mars.

Dagarna fore arsmotet, den 19 februari, avled Nils Fogsten. Nils, "Kaparn" kallad,
var olympiadeltagare i gymnastik 1912 och fran detta ar fram till 192? ledare for
Hellas gymnastiktrupp. Han var en mycket omtyckt kamrat ocb van som saknas av
mangr, GHrare. Vid jordfastningen i Hucldinge kyrka var ett f3.ertal GH:are narva-
rande och paraderade med Hellasfanan. Fru Irma Fogsten har skrivit till GH. och
bett fa franafort sitt innerligasbe tack till GHrarna for hedersbevisningen i kyrkan.


